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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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі зміна-
ми), та відповідно до документів, отриманих від ТОВ «СІ-
ЕЙТІ» (код за ЄДРПОУ: 39441455, вул. Вільний Лужок, 6, 
м. Суми, 40000) на скасування реєстрації випуску обліга-
цій у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій тов «СІейтІ» серії а. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СІЕЙТІ» серії А 
від 22.03.2017 №5/2/2017, дата видачі свідоцтва – 
22.06.2017, видане Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 78-Кф-С-о від 08 травня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-

ників фондового ринку, відповідно до рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 03.05.2018 року № 301 та наданих документів АКЦІ-
ОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ЮФАНД», 04119, м. Київ, вул. Сім’ї 
Хохлових, буд. 8, на скасування реєстрації випуску акцій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій з метою формування початкового статут-
ного капіталу, скасовано реєстрацію випуску акцій АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮФАНД» на загальну суму 
4  100 000,00 (чотири мільйони сто тисяч) гривень, у кіль-
кості 4 100 (чотири тисячі сто) штук, номіналом 1 000 (одна 
тисяча) гривень. Анульовано тимчасове свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій з метою формування початко-
вого статутного капіталу аКцІонерноГо товариСтва 
«ЗаКритий недиверСифІКований венЧУрний 
Корпоративний ІнвеСтицІйний фонд «Юфанд» 
№ 001269 від 10.08.2017 року, що видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпо-
рядження № 0308-СІ від 07 травня 2018 року. 

10.05.2018 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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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
 течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне 
аКцIонерне товариСтво «КиЇвСЬКий 
радIоЗавод»; 2. Код за ЄДРПОУ: 30722314; 3. Місцезнаходження: 
02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9; 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(044) 566-85-20; 5. Електронна поштова адреса: vatkrz@bigmir.net; 6. Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://30722314.smida.gov.ua/; 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №8/18 вiд 

07.05.2018): 
Припинено повноваження 07.05.2018: 
- Голови правлiння Сторожука Миколи Калiстратовича. Посадова осо-

ба перебувала на посадi 1 рiк. Повноваження посадової особи згідно із 
статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має; 

- Члена правлiння - Першого заступника Голови правлiння Дриня Во-
лодимира Олексiйовича. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. 
Стаж роботи (рокiв) - 27. Повноваження посадової особи згідно із стату-
том товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа не має; 

- Члена правлiння Костюка Михайла Павловича. Посадова особа пе-
ребувала на посадi 1 рiк. Стаж роботи (рокiв) - 13. Повноваження посадо-
вої особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- Члена правлiння Фiлатова Василя Михайловича. Посадова особа пе-
ребувала на посадi 1 рiк. Стаж роботи (рокiв) - 43. Повноваження посадо-
вої особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- Члена правлiння Крушинської Олени Миколаївни. Посадова особа 
перебувала на посадi 1 рiк. Стаж роботи (рокiв) – 30. Повноваження по-
садової особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

Обрано 07.05.2018: 
- на посаду Голови правлiння Сторожука Миколу Калiстратовича стро-

ком на три роки. Попереднi посади - ДП «КРЗ», директор, голова правлiння 
ПАТ «КРЗ». Стаж роботи (рокiв) - 47. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Повноваження посадової 
особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- на посаду Члена правлiння-Першого заступника Голови правлiння 
Дриня Володимира Олексiйовича строком на три роки. Попереднi посади - 
ДП «КРЗ», заступник директора. Стаж роботи (рокiв) – 27. Фiзична особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Повнова-
ження посадової особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених 
судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- на посаду Члена правлiння Костюка Михайла Павловича строком на 
три роки. Попереднi посади - директор ВГСП «Київський радiозавод» 
«Спецточмеханiка». Стаж роботи (рокiв) - 13. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Повноваження по-
садової особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених су-
димостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- на посаду Члена правлiння Фiлатова Василя Михайловича строком 
на три роки. Попереднi посади - Головний iнженер АТ «Київський 
радiозавод». Стаж роботи (рокiв) - 43. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Повноваження посадової 
особи згідно із статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має; 

- на посаду Члена правлiння Крушинську Олену Миколаївну строком 
на три роки. Попереднi посади - начальник вiддiлу оренди ПАТ «ЕЛМIЗ». 
Стаж роботи (рокiв) – 30. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Повноваження посадової особи згід-
но із статутом товариства. Фiзична особа не надала згоди на розкриття 
iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із за-
конодавством. Голова правлiння Сторожук Микола Калiстратович, 07.05.2018.

пат «фондова БІрЖа пфтС» 
ІнформацІя про проведення аУКцІонУ

18 червня 2018 року на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відбудеть-
ся аукціон з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення:
Дата та час проведення 
аукціону:

18.06.2018р., початок об 11 год. 00 хв. 

Вид/тип/різновид/наймену-
вання цінного паперу:

акції прості іменні

Форма випуску та існуван-
ня цінного паперу:

бездокументарні

Повне найменування 
емітента цінних паперів:

Приватне акціонерне товариство 
«Газтранзит» з іноземними інвестиція-
ми

Ідентифікаційний код 
емітента за ЄДРПОУ:

25273549

Номінальна вартість одного 
цінного паперу:

2 000,00 грн.

Міжнародний ідентифіка-
ційний номер ЦП:

UA4000129001

Кількість цінних паперів, на 
які звернено стягнення:

16 650 шт.

Початкова ціна лота: 630 747 656,00 грн.
Гарантійний внесок для 
участі в аукціоні:

126 149 531,20 грн. 

Реквізити рахунку для 
сплати гарантійного внеску:

Поточний рахунок ПАТ «ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС» №26003000022446 у 
Філії АТ «Укрексімбанк» м. Києва,  
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206 

Кінцевий термін сплати 
гарантійного внеску:

До 15 години 00 хвилин робочого дня, 
що передує дню проведення аукціону.
потенційний покупець, гарантійний 
внесок від якого не надійшов на 
відповідний рахунок пат «фондо-
ва БІрЖа пфтС» до 15 години 
00 хвилин робочого дня, що передує 
дню аукціону, не допускається до 
участі в аукціоні.

Кінцевий термін реєстрації 
учасників аукціону 
(кінцевий термін подання 
заявки на придбання цінних 
паперів на аукціоні):

До 15 години 00 хвилин робочого дня, 
що передує дню проведення аукціону.

Порядок та строки 
розрахунку за придбані на 
аукціоні цінні папери, 
реквізити рахунку для 
сплати коштів за такі цінні 
папери:

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 
укладання біржового контракту за 
результатами аукціону переможець 
аукціону сплачує
на поточний рахунок ПАТ «ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС» №26003000022446 у 
Філії АТ «Укрексімбанк» м. Києва,  
МФО 322313, ЄДРПОУ 21672206,
вартість придбаних цінних паперів, 
біржовий збір у розмірі 1 (одного) 
відсотка від вартості придбаних цінних 
паперів, на які звернено стягнення, з 
урахуванням суми гарантійного внеску, 
сплаченого переможцем аукціону за 
участь у торгах щодо цінних паперів, 
зазначених у біржовому контракті.

Поставка цінних паперів, 
на які звернено стягнення:

Поставка цінних паперів, на які 
звернено стягнення, здійснюється 
після повного розрахунку за їх 
придбання переможцем аукціону відпо-
відно до укладеного між продавцем та 
переможцем аукціону біржового 
контракту у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну 
систему України.

З документами стосовно аукціона можна ознайомитися, звернув-
шись в Операційне управління ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за 
телефоном: +38 044 2775005, +38 044 2775000, e-mail: asts@pfts.ua, 
www.pfts.ua.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬПАРІС"
(ідентифікаційний код юридичної особи 31151942), далі - Товариство,

повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться "11"
червня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товарис-
тва: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Проект порядку денного:
(перелік питань, включених до проекту порядку денного)    

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня про розподіл прибутку (покриття збитку). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов ци-

вільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Това-

риства у новій редакції.
Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України "Про акціонер-

ні товариства" з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства:
alparis.infosite.com.ua. 

"05" червня 2018 року визначено як дату складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у чергових загальних зборах. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул.
Сумська, буд.70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загаль-
них зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Особою відпові-
дальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор
Товариства Остапенко Сергій Станіславович. Телефон для довідок: (057)

759-98-91. 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених

до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до
статті 38  Закону України "Про акціонерні товариства"). Пропозиції нада-
ються у письмової формі з зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та\або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу
та\або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акці-
онером до складу органів Товариства.  Пропозіції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати про-
ведення зборів. 

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45 у день прове-
дення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам - паспорт та
документи що підтверджують повноваження представника на участь  у за-
гальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, офор-
млене згідно з вимогами чинного законодавства України). 

Фін-гос. показники діяльності Товариства 

Директор ПрАТ «АЛЬПАРІС»

Найменування показника
період

звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

Усього активів 2309,9 2379,8
Основні засоби 2234,9 2179,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 114,5 69,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 30,4 61,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2127,5 -2260,5
Власний капітал -1947 -2080
Статутний капітал 180,5 180,5
Довгострокові зобов`язання 0 0
Поточні зобов`язання 4326,8 4368
Чистий прибуток (збиток) -133 3,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18050 18050
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) 6 6

Повідомлення про виникнення 
особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сер-

тифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-

ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ
КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00952214
3. Місцезнаходження: 61040, Харкiв, Велика Панасiвська,236
4. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078 0577129078
5. Електронна поштова адреса: kombigrn@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення Наглядової Ради товариства (протокол № 5 вiд
10.05.2018 року) обрано головою Наглядової Ради з числа членiв, обраних
на загальних зборах акцiонерiв вiд 26 квiтня 2018 року Протокол № 16 Яр-
молатiй Олега Валерiйовича (кандидат у члени Наглядової ради не нада-
вав заяви та згоди на розкриття iнформацiї про паспортниi данi

Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє часткою в статут-
ному капiталi Товариства в розмiрi 4,735724% 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-
ба немає.

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

Голова Правлiння 
Харцiй Микола Васильович

10.05.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПРАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Електрон-
на поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну ти-
пу акціонерного товариства.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емі-

тента, що прийняв рішення про зміну типу товариства: 23 квітня 2018 року,
Загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань: 08 травня 2018 року. Повне найменування акціонерного товариства
до зміни: Публічне акціонерне товариство "Первомайський молочнокон-
сервний комбінат". Повне найменування акціонерного товариства після
зміни: Приватне акціонерне товариство "Первомайський молочноконсер-
вний комбінат".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з за-
конодавством України Генеральний директор Гайдай Тетяна Леонтіївна.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 11 травня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА 
ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 35917889
3. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

4. Міжміський код, телефон та факс 044 585-42-42 044 481-00-99
5. Електронна поштова адреса legal_dep@settlement.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.settlement.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
II. текст повідомлення

07.05.2018 року на засiданнi Наглядової ради (Спостережної ради, Ради 
банку) ПАТ «Розрахунковий центр» (далi - Рада Банку) було прийнято 
рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«роЗраХУнКовий центр З оБСлУГовУвання доГоворIв на фIнанСовиХ ринКаХ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 

АТ «СТОМА»
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТОМА»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00481318
3. Місцезнаходження  61105, м.Харків, вул. Ньютона, буд. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 766 28 24 766-28-99
5. Електронна поштова адреса:  stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийнятті рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення 

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:

- частину прибутку АТ в сумi 6 666 664,00 грн. направити на виплату
дивiдендiв по простим акцiям Товариства;

- Затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцiонерам на одну
просту акцiю Товариства - 8 грн. 00 коп. (у тому числi податок з доходiв
фiзичних осiб та вiйськовий збiр)

Наглядовою радою Товариства 08.05.2018 р. було прийнято шення
про порядок та строки виплати дивiдендiв:

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв - 24 травня 2018р.

Дата початку строку виплати дивiдендiв — 29 травня 2018року.
Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття

загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату
дивiдендiв, тобто до 26 жовтня 2018 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi
Товариства у 2017 р. виплачуються через депозитарну систему України
шляхом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю
України на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки
депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки
депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми
дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм
особам, що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження
коштiв на рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

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

Генеральний директор І.В.Древаль 08.05.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНIЧНОГО
СИНТЕЗУ "БАРВА"

2. Код за ЄДРПОУ: 32257423
3. Місцезнаходження: 77422, Iвано-Франкiвська область, Тисмениць-

кий район, с. Ямниця, вул. Галицька, буд. 58.    4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (0342) 50 68 75, (0342) 50 68 74

5. Електронна поштова адреса: lara@barva.if.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.barva.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийнятті рішення про

виплату дивідендів 
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:

- нерозподiлений прибуток Товариства за 2017 р. у сумi 6 360 000,00
грн. направити на виплату дивiдендiв по простим акцiям Товариства; -
затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцiонерам на одну прос-
ту акцiю Товариства - 0,06 грн. (у тому числi податок з доходiв фiзичних
осiб та вiйськовий збiр). 

Наглядовою радою Товариства 07.05.2018 р. було прийнято рiшення
про порядок та строки виплати дивiдендiв. Дата складання перелiку осiб,
якi мають право на отримання дивiдендiв - 23 травня 2018р.

Дата початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2018 року. Дивi-
денди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття загаль-
ними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiдендiв,
тобто до 19 жовтня 2018 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi
Товариства у 2017 р. виплачуються через депозитарну систему України
шляхом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю Ук-
раїни на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитар-
них установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.  Товарис-
тво здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв у
повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що ма-
ють право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на раху-
нок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із за-
конодавством.

Генеральний директор Кащишин Р.В. (08.05.2018 р.) 

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
ПрАТ "ХАРКІВХОЛОДМАШ"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "ХАРКІВХОЛОДМАШ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14307966.    
3. Місцезнаходження  61037, Харкiв, вул.Плеханiвська, буд 117.  
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 739 22 33.   
5. Електронна поштова адреса  info@holodmash.pat.ua.      
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації  http://www.holodmash.pat.ua
7. Вид особливої інформації:  Відомості про прийняття рішення про

виплату дивідендів
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2018 р. було прийнято рiшення
про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2017 р. у сумi 300 000,32 грн. направити на виплату дивiдендiв по простим
акцiям Товариства; затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується акцi-
онерам на одну просту акцiю Товариства - 0,015 грн. (у тому числi податок
з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). 

Наглядовою радою Товариства 07.05.2018 р. було прийнято рiшення
про порядок та строки виплати дивiдендiв:

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 23 травня 2018р.

Дата початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2018 року.
Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття

загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 19 жовтня 2018 р.

Порядок виплати дивiдендiв:
Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2017 р. виплачу-

ються через депозитарну систему України шляхом перерахування належ-
них коштiв Нацiональному депозитарiю України на рахунок, вiдкритий у
Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках
для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого пе-
реказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми ди-
вiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам,
що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження коштiв на
рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.                              

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

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

Директор А.І.Коренев 08.05.2018 р.  
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заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ «Розрахунковий центр» 
зобов’язується передати, а публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний 
депозитарiй України» (далi - ПАТ «НДУ») зобов’язується прийняти в строко-
ве платне користування примiщення загальною площею 1 368,90 (одна ти-
сяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв, що 
розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В.

Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину, iз зазначенням ознак 
заiнтересованостi: ПАТ «НДУ» (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: 
Україна, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8) буде виступати стороною пра-
вочину та є юридичною особою в якiй посадовi особи ПАТ «НДУ» є члени 
Ради Банку (Миндаугас Бакас, Манжуловський Святослав Всеволодович, 
Мiтюков Iгор Олександрович, Селякова Наталiя Миколаївна). Миндаугас Ба-
кас є членом Ради Банку та головою Правлiння ПАТ «НДУ» - юридична осо-

ба, яка буде виступати стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом пра-

вочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 11977875 грн. Вартiсть 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 263238151,25 грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi:4,5502%. Строк оренди складає 35 мiсяцiв.

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

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

2. Голова правлiння (підпис) Шаповал Юрiй Iванович
М.П. 08.05.2018 (дата)

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 
приватноГо аКцІонерноГо товариСтва 

«БалтСЬКе ХлІБоприймалЬне пІдприємСтво»
Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Балтське хлібоприймальне підприєм-
ство» (код ЄДРПОУ 00955213, місцезнаходження: вул. Залізнична,  
буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161, Україна) повідомляє, 
що річні загальні збори товариства відбудуться 19 червня 2018 року о 
14 год. 00 хв. Місце проведення зборів: зал засідань №1 прат «Балтське 
Хпп», вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, одеська обл., 
66161, Україна, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 
буде проведена з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. в день проведення зборів за 
адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, 
які мають право на участь у загальних зборах: 13 червня 2018 року.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства. 
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік. 
3. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, пе-

редбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, 

встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
7. Про внесення змін до Статуту товариства.
8. Про припинення повноважень члена ревізійної комісії.
9. Про обрання члена ревізійної комісії.
проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Де-

ментьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина 
Миколаївна. 2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік. 
3. Прибуток товариства у сумі 5 826 000,0 гривень за 2017 рік направити на 
модернізацію основних засобів товариства. 4. Звіт наглядової ради, звіт 
директора та звіт ревізора товариства прийняти до уваги. 5. Попередньо 
надати згоду на вчинення протягом року з моменту прийняття цього рішен-
ня значного правочину про надання поворотної безпроцентної фінансової 
допомоги на суму 7 мільйонів гривень.  6. Схвалити укладені товариством 
правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для 
прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення: - Договір про надан-
ня зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.06.2015 р., укладе-
ний між Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне 
підприємство» та Приватним акціонерним товариством «Божедарівський 
елеватор» на суму 5,4 мільйони гривень; - Договір про надання зворотної 
безпроцентної фінансової допомоги №021116 від 02.11.2016 р., укладений 
між Приватним акціонерним товариством «Балтське хлібоприймальне під-
приємство» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні техно-
логії» на суму 8 мільйонів гривень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017 р. 
7. Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій 
редакції (додається). Директора Товариства Самолюка Сергія Івановича 
уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції та здій-
снення усіх необхідних дій, пов‘язаних з його державною реєстрацією.  
8. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Чорного Юрія Анатолі-
йовича. 9. Обрати членом ревізійної комісії Ангаткіну Ірину Гаврилівну. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також іншу інформацію, передбачену законом: https://usilos.com/balta-hpp/

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів 
з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 
ПрАТ «Балтське ХПП», вул. Залізнична, буд. 34, с. Білине, Балтський р-н, 
Одеська обл., 66161, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до ма-
теріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загаль-
них зборів акціонерів» - головний бухгалтер Москаленко Микола Павлович.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонер-
ному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний 
акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту по-
рядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться 
не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного то-
вариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише 
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізич-
ною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, 
які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною 
установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником 
акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 
товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юри-
дичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних збо-
рах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, 
тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосу-
вання на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у 
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голо-
сування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: у разі особистої участі акціоне-
ра  - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представ-
ника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими 
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депози-
тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку порядку. 

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, 
яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридич-
ної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного 
реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, 
яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її 
органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими докумен-
тами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом. 

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

Основні показники звітний 
період

попередній 
період

Усього активів 45 884 41 207
Основні засоби (за залишковою вартістю) 9 700 8 643
Запаси 741 445
Сумарна дебіторська заборгованість 23 427 23 628
Грошові та їх еквіваленти 11 982 8 471
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток) 41 484 35 658
Власний капітал 44 601 38 775
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 117 3 117
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 374 377
Поточні зобов’язання і забезпечення 909 2 055
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 826 7 149
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 467 600 12 467 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцій (грн) 0,47 0,57

директор товариства  С.І.Самолюк
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА

140" 
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25018, м.Кропивницький,

вул.Холодноярська,206 повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 11 червня 2018 р. о 10.00
за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул. Віктора Чміленка,39/14, кім-
ната 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.55. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
05.06.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішень про

припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення Зборів, затвердження регламенту Зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2012-2016 роки. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012-2016 року. 
5. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2017 рік. 
6. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2012-2016 роки. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012-2016 ро-
ки. 

7. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2017 рік. 

8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-2016 роки. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012-2016
роки. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-2016 роки.

9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвер-
дження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження річних звітів Товариства за 2012-2016 роки. Визна-
чення порядку покриття збитків Товариства.

11. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

12. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-
ції статуту.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого орга-
ну Товариства.

14 .Обрання Виконавчого органу Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з

Директором та обрання особи, що уповноважується на підписання такого
договору від імені Товариства.

16. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
17. Обрання членів Наглядової ради.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються

з головою та членами Наглядової Ради. Обрання особи, що уповноважу-
ється на підписання таких договорів від імені Товариства.

19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
20. Обрання членів Ревізійної комісії.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються

з головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, що уповноважу-
ється на підписання таких договорів від імені Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
Зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
01034490.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25018, м.Кропивницький, вул.Холодноярсь-
ка,206, офіс №2, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також в день Зборів в міс-
ці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер
має право надавати письмові запитання щодо проектів рішень та питань,
включених до проекту порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів
обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені
законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в Зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому нада-
на довіреність на участь в Зборах, повинен мати при собі паспорт та на-
лежним чином оформлену довіреність. Довіреність на право участі та го-
лосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також мо-
же посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі
та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який
час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. На-
дання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає
право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника. Довіреність на право участі та голосування на Зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на Зборах на свій розсуд. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Дурі-
цин Сергій Анатолійович.

Наглядова рада.

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 приватне аКцIонерне 
товариСтво "Стра-
Хова КомпанIя "ЮнI-
Сон СтраХУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Спортивна площа
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362 46 24 044 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (Про-

токол №09 вiд 10.05.2018 року) припинено повноваження Члена Правлiння 
- Заступника Голови Правлiння з фiнасiв ПрАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУ-
ВАННЯ» Войтович Ксенiї Вiкторiвни з 11.05.2018 року у зв’язку з поданням 
заяви про звiльнення за угодою сторiн. Перебувала на посадi з 
21.09.2012 року по 11.05.2018 року. Часткою в статутному капiталi не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Замiсть Члена Правлiння  - 
Заступника Голови Правлiння з фiнансiв, повноваження якого були припи-
нено iншої особи не призначено

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Карелiн олександр валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

повідомлення
про прийняття рішення про припинення 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКА 
КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА» (надалі Товариства), (ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 02469511 , місцезнаходження -14013, Україна, 
м. Чернігів, вулиця Любомира Боднарука, будинок 26) шляхом перетворен-
ня у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕРНІГІВ-

СЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА»
Річними загальними зборами акціонерів Товариства 13.04.2018 р. (про-

токол №1) прийнято рішення про припинення Товариства шляхом пере-
творення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕРНІ-
ГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА».

Підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова комісії з припинення  Бубенець о.в. 

приватнtе аКцІонерне товариСтво «ЧернІГІвСЬКа КартонаЖно-полІГрафІЧна фаБриКа»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА

140" 
(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25018, м.Кропивницький,

вул.Холодноярська,206 повідомляє про проведення річних загальних збо-
рів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 11 червня 2018 р. о 10.00
за адресою: 25006, м.Кропивницький, вул. Віктора Чміленка,39/14, кім-
ната 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 09.00 до 09.55. Дата
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:
05.06.2018 р.

Проект порядку денного:
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішень про

припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Прийняття рішень з питань по-

рядку проведення Зборів, затвердження регламенту Зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2012-2016 роки. Прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2012-2016 року. 
5. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік. Прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2017 рік. 
6. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2012-2016 роки. Прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012-2016 ро-
ки. 

7. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017 рік. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2017 рік. 

8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-2016 роки. Прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012-2016
роки. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-2016 роки.

9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рі-
шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвер-
дження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

10. Затвердження річних звітів Товариства за 2012-2016 роки. Визна-
чення порядку покриття збитків Товариства.

11. Затвердження річних звітів Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку покриття збитків Товариства.

12. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редак-
ції статуту.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого орга-
ну Товариства.

14 .Обрання Виконавчого органу Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з

Директором та обрання особи, що уповноважується на підписання такого
договору від імені Товариства.

16. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
17. Обрання членів Наглядової ради.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються

з головою та членами Наглядової Ради. Обрання особи, що уповноважу-
ється на підписання таких договорів від імені Товариства.

19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
20. Обрання членів Ревізійної комісії.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються

з головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, що уповноважу-
ється на підписання таких договорів від імені Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
Зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України:
01034490.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення
Зборів до дати проведення Зборів кожен акціонер має можливість ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за адресою: 25018, м.Кропивницький, вул.Холодноярсь-
ка,206, офіс №2, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а також в день Зборів в міс-
ці проведення Зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер
має право надавати письмові запитання щодо проектів рішень та питань,
включених до проекту порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.
Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до скла-
ду органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до
дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів
обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені
законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні міс-
тити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в Зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому нада-
на довіреність на участь в Зборах, повинен мати при собі паспорт та на-
лежним чином оформлену довіреність. Довіреність на право участі та го-
лосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також мо-
же посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі
та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Ак-
ціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на
Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який
час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. На-
дання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає
право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво-
го представника. Довіреність на право участі та голосування на Зборах То-
вариства може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання що-
до голосування на Зборах на свій розсуд. Посадовою особою, відповідаль-
ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Дурі-
цин Сергій Анатолійович.

Наглядова рада.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРСПЕКТИВА" 
(ідентифікаційний код юридичної особи31344111), далі - Товариство,

повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться "13"
червня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товарис-
тва: 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, буд. 1-А,приміщення №
1.

Проект порядку денного:
(перелік питань, включених до проекту порядку денного)    

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвер-

дження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2017 рік та прий-

няття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняття рішен-

ня про розподіл прибутку (покриття збитку). 
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової

ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов ци-

вільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова-
жується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної
комісії Товариства. 

10.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень Това-

риства.
Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України "Про акціонер-

ні товариства" з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства:
perspectiva.infosite.com.ua

"07" червня 2018 рокувизначено як дату складенняперелікуакціонерів,
якімають право на участь у черговихзагальнихзборах.  

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до
дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61153, м. Харків, вул.
Гвардійців Широнінців, буд. 1-А,) у робочідні з 15.00 до 17.00, а в день про-

веденнязагальнихзборів з 09години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин.
Особою, відповідальною за порядок ознайомленняакціонерів з документа-
ми, є Головний бухгалтер Товариства Кушнір Карина Маратівна. Телефон
для довідок: (057) 710-58-15, (057) 759-98-91.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до
статті 38  Закону України "Про акціонерні товариства"). Пропозиції нада-
ються у письмової формі з зазначенням прізвища (найменування) акціоне-
ра, який її вносить, кількості, типу та\або класу належних йому акцій, зміс-
ту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу
та\або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акці-
онером до складу органів Товариства.  Пропозіції вносяться не пізніше ніж
за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо канди-
датів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за7 днів до дати прове-
дення зборів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09.00 до 09.45у день прове-
дення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам - паспорт та
документи що підтверджують повноваження представника на участь  у за-
гальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, офор-
млене згідно з вимогами чинного законодавства України).

Фін-гос. показники діяльності Товариства 

ДиректорПрАТ «ПЕРСПЕКТИВА» Чернов А.М.

Найменування показника
період

звітний
2017 р.

попередній
2016 р.

Усього активів 192 089,5 235 504,9
Основні засоби 6 463,0 6 809,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 4,2
Сумарна дебіторська заборгованість 184 593,0 227 641,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 20,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13 576,6 -10 929,6
Власний капітал -12 693,5 -10 046,5
Статутний капітал 883,1 883,1
Довгострокові зобов`язання 0 0
Поточні зобов`язання 204 783,0 245 551,4
Чистий прибуток (збиток) -2 647,0 -3 890,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8831 8831
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) 5 3

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 приватне аКцIонерне 
товариСтво "СтраХо-
ва КомпанIя "ЮнI Сон 
СтраХУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Спортивна площа
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362 46 24 044 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

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

II. текст повідомлення
На пiдставi Наказу Голови Правлiння № 3 - п вiд 10.05.2018 року за зго-

дою особи з 11.05.2018 на посаду Головного бухгалтера (за сумiсництвом) 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» призначеноТонковид Олену Георгiївну. Строк 
на який призначається особа – безстроково. Часткою в статутному капiталi 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Iншi посади, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «СК «Лафорт» - заступник го-
ловного бухгалтера, ТДВ «СК «ПСК_ЗАХIД»» - головний бухгалтер, 
ПрАТ «СК «Iнтер-Полiс» - головний бухгалтер (основне мiсце роботи)

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  Карелiн олександр валентинович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: приватне 

акцiонерне товариство «тернопiльмiськгаз». 2. Код за ЄДРПОУ 
21155959 3. Місцезнаходження: 46006 м. Тернопiль вул. Митрополита 
Шептицького,20. 4. Міжміський код та телефон, факс: (0352) 251483 250492 
5. Електронна поштова адреса 21155959@afr.net.ua 6.Адреса сторінки в 
мережі інтернет www.tmgaz.te.ua/emitent 7. Вид особливої інформації: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення: 
Згідно рішення Наглядової ради від 07.05.2018 р. (Протокол засідання На-
глядової ради № 05/18 від 07.05.2018 р.) обрано на посаду: Голова Нагля-
дової ради Бобрівець Віталій Володимирович - представник акціонера Бо-

брівця В.Л. (не дає згоду на розкриття паспортних даних) Підстава рішення: 
рішення Наглядової ради від 07.05.2018 р. Розмір пакету акцій 7,548734 %. 
Строк призначення: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз» заступник голови 
правлiння, ПрАТ «Тернопiльмiськгаз» заступник голови правлiння . Поса-
дова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. III. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством. Голова правління Бобрiвець Володимир 
Леонiдович

приватне аКцIонерне товариСтво «тернопIлЬмIСЬКГаЗ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 11 травня 2018 р. 
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Шановні акціонери!
пат «алЬфа-БанК» повідомляє підсумки голосування з питань 

порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів пат «алЬфа-
БанК», що відбулись 26 квітня 2018 року.

Всього для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» було зареєстровано 2-х акціонерів (їх представників) із загальною 
кількістю простих (голосуючих) акцій 121 797 564 660 штук. Зареєстровані 
для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» акці-
онери сукупно є власниками 100% голосуючих акцій.

Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного річних 
Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», що відбулись 26.04.2018, 
надана нижче у вигляді кількості голосів, що були віддані «За», «Проти» 
прийняття рішення з відповідного питання, «Утримались» від голосування 
або «Не голосували» з такого питання або які не враховувались при підра-
хунку голосів у зв’язку з недійсністю бюлетенів для голосування, а також у 
вигляді відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів.

питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Вирішили: 1.1.Обрати лічильну комісію в складі: 
Сапун Лариса Василівна.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 2. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ «АЛЬФА-БАНК». Вирішили: 2.1.Затвердити регламент річних За-
гальних Зборів Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 3. Розгляд Звіту Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, 
включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
на 2018 рік. Вирішили: 3.1.Затвердити звіт Правління ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
за 2017 рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на 2018 рік.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 4. Розгляд Звіту Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 
2017 рік. Вирішили: 4.1.Затвердити звіт Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та 
прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за результатами розгляду висновків зовнішньої 
аудиторської фірми стосовно річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» за 2017 рік.

Вирішили: 5.1.Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього неза-
лежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОР-
СЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» про результати аудиторської пере-
вірки річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік. 

5.2.Не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків неза-
лежної аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» стосовно результатів 
фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік, у 
зв’язку з відсутністю зауважень до результатів фінансово-господарської ді-
яльності банку.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
за 2017 рік. Вирішили: 6.1.Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності, та результати діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 7. Про розподіл прибутку, отриманого ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за ре-
зультатами діяльності у 2017 році. Вирішили: 7.1.Розподілити отриманий за 
результатами діяльності ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році прибуток таким чи-
ном – 10 відсотків отриманого прибутку спрямувати до резервного фонду, 90 
відсотків отриманого прибутку спрямувати на покриття збитків минулих років.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік.
Вирішили: 8.1.Дивіденди за простими акціями за результатами діяльнос-

ті ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 9. Затвердження розміру винагороди членам Спостережної 
Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Рішення не прийнято.
Підсумки голосування: «За» - 0 голосів або 0%; «Проти» 121 797 564 660 

голосів або 100%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували» -  
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 10. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: 10.1.Змінити тип ПАТ «АЛЬФА-БАНК», як акціонерного това-

риства, з публічного на приватне.
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-

ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 11. Про зміну назви ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
Вирішили: 11.1.Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АЛЬФА-БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК».
Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-

ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

Вирішили: 12.1.Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «АЛЬФА-
БАНК», виклавши його в новій редакції. 12.2.Голові Правління Банку або 
особі, яка виконує його обов’язки, підписати нову редакцію Статуту Банку та 
здійснити заходи щодо: - погодження нової редакції Статуту Банку з Націо-
нальним банком України; - державної реєстрації нової редакції Статуту Бан-
ку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 13. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 13.1.Внести зміни до Положення про Загальні збори акціоне-
рів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції. 13.2.Нова редакція 
Положення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку 
(затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 14. Внесення змін до Положення про Спостережну Раду 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 14.1.Внести зміни до Положення про Спостережну Раду 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК», виклавши його в новій редакції. 14.2.Нова редакція По-
ложення набуває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (за-
твердженої рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 15. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 15.1.Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «АЛЬФА-
БАНК», виклавши його в новій редакції. 15.2.Нова редакція Положення на-
буває чинності з дня реєстрації нової редакції Статуту Банку (затвердженої 
рішенням цих Загальних зборів) у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 16. Прийняття рішення про дострокове припинення повнова-
жень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили: 16.1.Припинити достроково повноваження Голови Спосте-
режної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Шведлера Мартіна (Schwedler Martin) та 
інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК»: Авена Петра Олего-
вича (Petr Olegovich Aven), Карімова Ільдара Альфредовича (Ildar Alfredovich 
Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew Baxter), Сантдасані Нареша 
(Naresh Santdasani), Мазепи Ігоря Олександровича (Ihor Oleksandrovych 
Mazepa), Архіпова Іллі Валерійовича (Ilya Arkhipov), Галієва Ернеста Едуар-
довича (Ernest Galiev). 16.2.Рішення про припинення повноважень Голови 
та інших членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» вступає в силу з 
моменту обрання нового складу Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
шляхом кумулятивного голосування в кількості осіб, затвердженій цими річ-
ними Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

пат «алЬфа-БанК»
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питання 17. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Вирішили: 17.1.Затвердити склад Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК» в кількості 9 (дев’ять) осіб.

Підсумки голосування: «За» - 121 797 564 660 голосів або 100%; «Про-
ти» - 0 голосів або 0%; «Утримались» - 0 голосів або 0%; «Не голосували»  - 
0 голосів або 0%; «Недійсні» - 0 голосів або 0%.

питання 18. Обрання Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-
БАНК».

Результат голосування з проекту рішення № 1: 18.1.Згідно з результатами 
кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами 
Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» терміном на 3 (три) роки (відповідно 
до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства») не обрано жодного 
кандидата. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; 
кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; кількість голосів, 
що не були розподілені акціонерами між кандидатами - 1 096 178 081 940; 
всього голосів для кумулятивного голосування – 1 096 178 081 940.

Результат голосування з проекту рішення № 2: 18.1.Згідно з результата-
ми кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, чле-

нами Спостережної Ради ПАТ «АЛЬФА-БАНК» на строк до наступних річних 
Загальних Зборів акціонерів обрані: Шведлер Мартін (Martin Schwedler), не-
залежний член (незалежний директор) Спостережної Ради, Голова Спосте-
режної Ради – 121 797 564 660 голосів; члени Спостережної Ради, незалеж-
ні члени (незалежні директори): Галієв Ернест Едуардович (Еrnest 
Galiev)  – 121 797 564 660 голосів; Мазепа Ігор Олександрович (Ihor 
Oleksandrovych Mazepa) – 121 797 564 660 голосів. 

Члени Спостережної Ради, представники «ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД»: 
Авен Петро Олегович (Petr Olegovich Aven) – 121 797 564 660 голосів; Карімов 
Ільдар Альфредович (Ildar Alfredovich Karimov) – 121 797 564 660 голосів; Бак-
стер Ендрю Джон (Andrew John Baxter ) – 121 797 564 660 голосів; Сантдасані 
Нареш (Naresh Santdasani ) – 121 797 564 660 голосів; Архіпов Ілля Валерійо-
вич (Ilya Arkhipov) – 121 797 564 660 голосів; Пілєцькі Мартін (Martin Pilecky) – 
121 797 564 660 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голо-
суванні - 0; кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; кількість 
голосів, що не були розподілені акціонерами між кандидатами - 0; всього голо-
сів для кумулятивного голосування – 1 096 178 081 940.

Голова річних Загальних Зборів акціонерів пат «алЬфа-БанК» 
о.в. ружанський

(код за ЄДРПОУ 23454034, місцезнаходження: 61172, Харківська об-
ласть, місто Харків, вулиця Роганська, будинок 149) 

повідомляє про порядок реалізації переважного права акціоне-
рів на придбання розміщуваних 

ат «вп «твIн-дрУК» простих іменних акцій.
27 жовтня 2017 року загальними зборами акціонерів  

ат «вп «твIн-дрУК» (протокол №2710/17 від 27.10.2017) було при-
йнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових вне-
сків. У зв’язку з цим, повідомляємо акціонерів ат «вп «твIн-дрУК» 
про можливість реалізації свого переважного права на придбання 
акцій ат «вп «твIн-дрУК» (далі - товариство) додаткової емісії.

Загальна кількість розміщуваних товариством акцій:  
133 333 333 штуки простих іменних акцій бездокументарної форми існу-
вання, загальною номінальною вартістю 3 999 999 гривень 99 копійок.

ціна розміщення: ринкова вартість акцій Товариства, яка визначена 
на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства 
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та 
затверджена відповідно до рішення Наглядової ради АТ «ВП «ТВІН-
ДРУК» (Протокол №2610/2017 від 26.10.2017), складає 2,27 копійки за  
1 (одну) акцію і є меншою за номінальну вартість акцій Товариства. У 
зв’язку з цим, придбання акціонером акцій додаткової емісії в процесі 
реалізації переважного права здійснюватиметься за ціною розміщення, 
яку визначено (затверджено) Наглядовою радою Товариства (Протокол 
№3010/2017 від 30.10.2017), якій Загальними зборами акціонерів від 
27.10.2017 надано відповідні повноваження, та яка дорівнює номіналь-
ній вартості простої іменної акції Товариства і складає 0 гривень 03 ко-
пійки за 1 (одну) акцію.

правила визначення кількості цінних паперів, на придбання 
яких акціонер має переважне право: переважним правом акціонерів 
визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати роз-
міщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості простих акцій Переважне право на 
придбання акцій реалізують особи, що є акціонерами АТ «ВП «ТВІН-
ДРУК» на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
шляхом приватного розміщення простих іменних акцій, тобто станом на 
27.10.2017. 

Строк і порядок реалізації переважного права: 
Реалізація переважного права на придбання акцій додаткової емісії 

здійснюється з 29 червня 2018 року по 31 липня 2018 року включно 
за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Харків, вул. Роган-
ська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК». Заяви пода-
ються з 10-00 до 16-00 години за київським часом кожного робочого дня 
(обідня перерва з 12-00 години до 13-00 години). 

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії реалізують 
особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом 
на 27.10.2017.

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до 
яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом при-
ватного розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих 
акцій у загальній кількості простих акцій на дату прийняття рішення про 
приватне розміщення акцій - 27.10.2017.

У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має пе-

реважне право не є цілим числом, кількість акцій округляється в сторону 
зменшення. 

Письмова заява про придбання акцій повинна бути складена україн-
ською мовою, засвідчена власноручно підписом заявника – фізичної 
особи або уповноваженим представником фізичної особи (з наданням 
доручення, оформленого відповідно до законодавства, або його нотарі-
ально засвідченої копії).

Товариство не має акціонерів - юридичних осіб, у зв’язку з цим по-
рядок подання такими акціонерами заяви про придбання акцій не перед-
бачається.

В заяві зазначається: прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності), ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), 
місце проживання, номери телефонів та інших засобів зв’язку, кількість 
акцій, що ним придбаваються.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто за-
явником або уповноваженою ним особою. 

Заява приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню по-
чатку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій, а саме: до 31 липня 2018 року включно. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає 
письмову заяву про придбання акцій до уповноваженої особи Товари-
ства – Голови правління Бартишева Артема Владиславовича. 

Заяви, що надійдуть поза межами встановленого строку, розгляду 
не підлягають.

Оплата акцій в процесі реалізації акціонером свого переважного пра-
ва може здійснюватися як в національній валюті України, так і в інозем-
ній валюті (доларах США, Євро).

Після подання письмової заяви про придбання акцій акціонер:
1) у разі оплати акцій грошовими коштами в національній валю-

ті України, перераховує кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що 
ним придбаваються, на поточний рахунок Товариства № 26003507770000 
у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УкрСиббанк», код бан-
ку 351005. 

2) у разі оплати акцій грошовими коштами в іноземній валюті 
(євро, доларах СШа), перераховує кошти в сумі, яка дорівнює вартос-
ті акцій, що ним придбаваються, на поточний рахунок Товариства 
№26003507770000 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 
«Укр Сиббанк», код банку 351005. Розрахунок суми у гривні, що зарахо-
вується в оплату вартості акцій здійснюється за курсом НБУ на день 
здійснення оплати.

Кошти перераховуються не пізніше дня, що передує дню початку 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій, а саме: в строк з 29 червня 2018 року по 31 липня 
2018 року включно. 

Під час реалізації акціонером свого переважного права на придбання 
акцій додаткової емісії, оплата вартості акцій здійснюється виключно 
грошовими коштами.

На підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання 
акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються,  
АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» видає акціонеру письмове зобов’язання про про-
даж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отриман-
ня відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню 
початку укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій.

наглядова рада ат «вп «твІн-дрУК» 

приватне аКцІонерне товариСтво «вироБниЧе пIдприємСтво «твIн-дрУК»
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство 
«Кременчуцький колiсний завод»

2.Код за ЄДРПОУ: 00231610
3.Місцезнаходження: 39611, полтавська обл., м.Кременчук, проїзд 

ярославський, 8
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-42-23, 76-41-10
5.Електронна поштова адреса: krkz@wheels.com.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.krkz.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
ІІ. текст повідомлення

Достроково припинено повноваження у зв’язку зі смертю:

- члена Наглядової ради Коваля Миколи Івановича, паспорт КО 028656 
Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській обл. 24.12.99. На посаді 
перебував з 21.04.17. по 09.05.18. Розмір пакета акцій ПрАТ «КрКЗ» - 1 ак-
ція на загальну суму 6,50 грн., що становить 0,000011% в статутному капі-
талі емітента. Посадова особа є акціонером ПрАТ «КрКЗ», не є представ-
ником акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором. 
Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та зло-
чини у сфері господарської, службової діяльності, немає. 

На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не при-
значено (не обрано).

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 Голова правління- генеральний директор 
Бузина С.в.

( підпис )М.П. ( ініціали та прізвище керівника ) 10.05.2018

приватне аКцIонерне товариСтво «КременЧУцЬКий КолIСний Завод»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Обл паливо»

2. Код за ЄДРПОУ: 13657523
3. Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вулиця Височана 18 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03422) 22697
5. Електронна поштова адреса: oblpalivo-if@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 13657523.infosite.com.ua 
7. Вид особливої інформації:Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

ІІ. текст повідомлення
На загальних зборах акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства 

«Облпаливо», якi вiдбулися 28.04.2017року приймалося рiшення щодо пи-
тання Порядку денного:10. Прийняття рішення про попереднє надання зго-
ди директору Товариству за погодженням з Наглядовою Радою, протягом 
не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, на: створення 
інших юридичних осіб (в т.ч. разом з будь якими третіми особами), засно-
вником (учасником), яких буде Товариство, придбання Товариством корпо-
ративних прав (в т.ч. часток в статутному капіталі) інших юридичних осіб; 

розпорядження грошовими коштами без обмеження в сумі, усім рухомим 
та нерухомим майном Товариства та корпоративними права, власником 
яких є/буде Товариство (в .т.ч. частки у статутних капіталах).Серед запро-
понованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення « Прийняття рішення 
про попереднє надання згоди директору Товариству за погодженням з На-
глядовою Радою, протягом не більше як одного року з дати прийняття та-
кого рішення, на: створення інших юридичних осіб (в т.ч. разом з будь яки-
ми третіми особами), засновником (учасником), яких буде Товариство, 
придбання Товариством корпоративних прав (в т.ч. часток в статутному ка-
піталі) інших юридичних осіб; розпорядження грошовими коштами без об-
меження в сумі, усім рухомим та нерухомим майном Товариства та корпо-
ративними права, власником яких є/буде Товариство (в .т.ч. частки у 
статутних капіталах).» Станом на 10.00 годину на зборах присутнi  
11 акцiонерів (їх представники), якi в сукупностi володiють 172256 голосую-
чими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй То-
вариства становить 172 298 штук. «за» прийняте рiшення проголосували 
акцiонери, що сукупно володiють 172214 голосів, що становить 99,98 % 
вiдсоткiв вiд присутнiх на зборах. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 
становить 100,00 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi складає 57 тис грн. Спiввiдношення граничної 
сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 57 вiдсотка.

III. підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Генеральний директор остяк р.а.

пУБлІЧне аКцIонерне товариСтво «оБлпаливо»

повідомлення про зміну в складі посадових осіб 

прат «КременЧУКГаЗ».
приватне аКцІонерне товариСтво «КременЧУКГаЗ», ЄДРПОУ 

03351734, 39601, м.Кременчук, пров.Г.Бреста,46, т/ф 0536776721, E-mail 
peo@kgaz.com.ua, сайт: kgaz.com.ua. Рішенням Наглядової ради від 
07.05.2018р. припинені повноваження осіб ПАТ «Кременчукгаз», які пере-
бували на посадах з 07.07.2015р.: голова правління Оксененко Богдан Ві-
кторович, акціями не володіє; члени правління: Грабовський Болеслав 
Францович, акціями не володіє; Гапеєва Олена Євгеніївна, акціями не во-
лодіє; Шутько Світлана Богданівна, акціями не володіє; Щербак Людмила 
Василівна, володіє 0,034% акцій; Брутова Олена Василівна, володіє 0,005% 
акцій. Тим же рішенням призначений склад правління ПрАТ «Кременчук-

газ» терміном на 5 років: голова правління Оксененко Богдан Вікторович, 
попередня посада - голова правління; члени правління: Грабовський Бо-
леслав Францович, попередня посада - член правління; Гапеєва Олена 
Євгеніївна, попередня посада - член правління; Шутько Світлана Богданів-
на, попередня посада - член правління; Щербак Людмила Василівна, по-
передня посада - член правління; Брутова Олена Василівна, попередня 
посада - член правління. Володіння акціями зазначено вище. Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 

Голова правління  оксененко Б.в.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство "Енергомашспец-
сталь" 

2. Код за ЄДРПОУ 00210602
3. Місцезнаходження 84306 Краматорськ 

ПАТ "Енергомашспецсталь"
4. Міжміський код, телефон та факс (06264)60132 (06264)65567
5. Електронна поштова адреса central@emss.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

emss.ua

7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Енергомашспецсталь», обраної 

рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018р., 
головою Наглядової ради Товариства обран Нiкiпелов Андрiй Володимиро-
вич. Згоди фiзичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. 
На даний час обiймає посаду Генерального директора АТ «Атоменерго-
маш». Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний ди-
ректор, за сумiсництвом - керiвник дивiзiону. Акцiями емiтента не володiє. 
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 Гнiздицький вiталiй миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.05.10
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво “енерГомаШСпецСталЬ”
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Шановні акціонери! 
пат «УКр СоцБанК» повідомляє підсумки голосування з питань 

порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів  
пат «УКр СоцБанК», 

що відбулись 26 квітня 2018 року.
Всього для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКР-

СОЦБАНК» було зареєстровано 18 акціонерів (їх представників) із загаль-
ною кількістю простих (голосуючих) акцій 165 324 569 629 штук. Зареєстро-
вані для участі в річних Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «УКР СОЦБАНК» 
акціонери сукупно є власниками 99,92 % голосуючих акцій.

Інформація щодо підсумків голосування з питань порядку денного річ-
них Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «УКР СОЦБАНК», що відбулись 
26.04.2018 року, надана нижче у вигляді кількості голосів, що були віддані 
«За», «Проти» прийняття рішення з відповідного питання, «Утримались» 
від голосування або «Не голосували» з такого питання або які не врахову-
вались при підрахунку голосів у зв’язку з недійсністю бюлетенів для голо-
сування, а також у вигляді відсотків від загальної кількості голосів акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів.

питання 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ «УКР СОЦБАНК». 

Вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію в складі 6-ти осіб: голова лі-
чильної комісії – Рудєв М.М., члени лічильної комісії: Рубанко О.О., Гла-
ватських В.В., Хуторна О.В., Бекенштейн Т.І., Король Л.В. 

Підсумки голосування: «За» - 165 324 376 629 голосів або 
99.9998832599 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 153 000 
голосів або 0.0000925452 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 2. Обрання Голови річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК». 

Вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» Директора Юридичного департаменту ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» Бороненко Вікторію Юріївну.

Підсумки голосування: «За» - 165 324 376 629 голосів або 
99.9998832599 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 153 000 
голосів або 0.0000925452 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 3. Обрання секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК».

Вирішили: 3.1. Обрати секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» головного юрисконсульта Юридичного департамен-
ту ПАТ «УКР СОЦБАНК» Кирилову Ядвігу Романівну.

Підсумки голосування: «За» - 165 324 376 629 голосів або 
99.9998832599 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 153 000 
голосів або 0.0000925452 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 4. Затвердження регламенту річних Загальних Зборів Акціо-
нерів ПАТ «УКР СОЦБАНК».

Вирішили: 4.1. Затвердити регламент річних Загальних Зборів Акціоне-
рів ПАТ «УКР СОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» - 165 324 296 629 голосів або 
99.9998348703 %; «Проти» - 80 000 голосів або 0.0000483897 %; «Утрима-
лись» - 153 000 голосів або 0.0000925452 %; «Не голосували» - 40 000 го-
лосів або 0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 5. розгляд Звіту правління пат «УКр СоцБанК» за 2017 
рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності пат «УКр-
СоцБанК» на 2018 рік.

Вирішили: 5.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «УКР СОЦБАНК» за 2017 
рік, включаючи визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» на 2018 рік.

Підсумки голосування: «За» - 165 324 369 862 голоси або 
99.9998791668 %; «Проти» - 5 голосів або 0.0000000030 %; «Утримались» - 
159 762 голоси або 0.0000966354 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 6. розгляд Звіту наглядової ради пат «УКр СоцБанК» за 
2017 рік.

Вирішили: 6.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «УКР СОЦБАНК» 
за 2017 рік.

Підсумки голосування: «За» - 165 324 139 487 голосів або 
99.9997398197 %; «Проти» - 50 380 голосів або 0.0000304734 %; «Утрима-
лись» - 339 762 голоси або 0.0002055121 %; «Не голосували» - 40 000 го-
лосів або 0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 7. розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської 
фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій 
наглядової ради пат «УКр СоцБанК» за результатами розгляду ви-
сновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної фінансової 
звітності пат «УКр СоцБанК» за 2017 рік.

Вирішили: 7.1.Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудито-
ра – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство 

«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» про результати 
аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «УКР СОЦБАНК» за 
2017 рік, а також щодо дотримання ПАТ «УКР СОЦБАНК» вимог законодав-
ства та нормативно-правових актів Національного банку України з 
питань:внутрішнього контролю;внутрішнього аудиту;визначення розміру 
кредитного ризику за активними банківськими операціями;визнання 
пов’язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;достатності капіта-
лу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також 
операцій із пов’язаними з банком особами;ведення бухгалтерського обліку.

7.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядо-
вою Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього аудито-
ра – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».

Підсумки голосування: «За» - 165 324 306 490 голосів або 
99.9998408349 %; «Проти» - 5 голосів або 0.0000000030 %; «Утримались» - 
223 134 голоси або 0.0001349672 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 8. розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської 
фірми та прийняття рішення за наслідками розгляду рекомендацій 
наглядової ради пат «УКр СоцБанК» за результатами розгляду ви-
сновків зовнішньої аудиторської фірми стосовно річної консолідова-
ної фінансової звітності пат «УКр СоцБанК» (включаючи його дочір-
ні підприємства) за 2017 рік.

Вирішили: 8.1.Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудито-
ра – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ» про результати 
аудиторської перевірки річної консолідованої фінансової звітності 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» (включаючи його дочірні підприємства) за 2017 рік, а 
також щодо дотримання ПАТ «УКР СОЦБАНК» вимог законодавства та 
нормативно-правових актів Національного банку України з 
питань:внутрішнього контролю;внутрішнього аудиту;визначення розміру 
кредитного ризику за активними банківськими операціями;визнання 
пов’язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;достатності капіта-
лу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також 
операцій із пов’язаними з банком особами;ведення бухгалтерського обліку.

8.2. Затвердити заходи, згідно рекомендацій, затверджених Наглядо-
вою Радою Банку за результатами розгляду висновків зовнішнього аудито-
ра – незалежної аудиторської фірми «Приватне акціонерне товариство 
«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ».

Підсумки голосування: «За» - 165 324 306 495 голосів або 
99.9998408379 %; «Проти» - 0 голосів або 0 %; «Утримались» - 223 134 го-
лоси або 0.0001349672 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 9. Затвердження річної фінансової звітності пат «УКр-
СоцБанК» за 2017 рік.

Вирішили: 9.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» за 2017 рік, складену за міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності, та результати діяльності ПАТ «УКР СОЦБАНК» за 2017 рік.

Підсумки голосування: «За» - 165 324 319 487 голосів або 
99.9998486964 %; «Проти» - 5 голосів або 0.0000000030 %; «Утримались» - 
210 137 голосів або 0.0001271057 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 10. Затвердження річної консолідованої фінансової звіт-
ності пат «УКр СоцБанК» (включаючи його дочірні підприємства) за 
2017 рік.

Вирішили: 10.1. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» (включаючи дочірні підприємства) за 2017 рік, скла-
дену за міжнародними стандартами фінансової звітності

Підсумки голосування: «За» - 165 324 319 487 голосів або 
99.9998486964 %; «Проти» - 5 голосів або 0.0000000030 %; «Утримались» - 
210 137 голосів або 0.0001271057 %; «Не голосували» - 40 000 голосів або 
0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 11. про покриття збитків, отриманих пат «УКр СоцБанК» 
за результатами діяльності у 2017 році.

Вирішили: 11.1. Не покривати збитки, отримані за результатами діяль-
ності ПАТ «УКР СОЦБАНК» у 2017 році.

Підсумки голосування: «За» - 165 322 046 673 голоси або 
99.9984739377 %; «Проти» - 5 голосів або 0.0000000030 %; «Утримались» - 
2 482 951 голосів або 0.0015018645 %; «Не голосували» - 40 000 голосів 
або 0.0000241948 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 12. прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 
рік та затвердження їх розміру.

Вирішили: 12.1.Нарахувати та виплатити дивіденди за привілейовани-
ми акціями в розмірі 5 (п’ять) відсотків від номінальної вартості кожної при-
вілейованої акції, що відповідає 0,005 грн. на кожну привілейовану акцію, 
(що в сумі складає 25,1 тис. грн.) в порядку, визначеному законодавством 
України та Статутом Банку. 

Наглядовій Раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які 

пат «УКрСоцБанК»
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мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, поря-
док та строк виплати дивідендів. 

12.2. Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» у 2017 році не нараховувати й не виплачувати.

Підсумки голосування: «За» - 165 321 749 273 голоси або 
99.9982940491 %; «Проти» - 2 237 250 голосів або 0.0013532471 %; «Утри-
мались» - 202 375 голосів або 0.0001224107 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 13. Затвердження розміру винагороди членам наглядової 
ради пат «УКр СоцБанК».

Вирішили: Відповідно до результатів голосування рішення не прийнято.
Підсумки голосування: «За» - 6 153 434 голоси або 0.0037220324 %; 

«Проти» - 165 317 683 705 голосів або 99.9958349058 %; «Утримались» - 
351 759 голосів або 0.0002127687 %; «Не голосували» - 380 731 голос або 
0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 14. прийняття рішення про зміну типу пат «УКр-
СоцБанК».

Вирішили: 14.1. Змінити тип ПАТ «УКР СОЦБАНК», як акціонерного то-
вариства, з публічного на приватне.

Підсумки голосування: «За» - 165 315 648 942 голоси або 
99.9946041372 %; «Проти» - 8 533 194 голосів або 0.0051614796 %; «Утри-
мались» - 6 762 голоси або 0.0000040901 %; «Не голосували» - 380 731 го-
лос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 15. про зміну назви пат «УКр СоцБанК».
Вирішили: 15.1. Змінити назву Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «УКР СОЦБАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКР СОЦБАНК».
Підсумки голосування: «За» - 165 315 647 642 голоси або 

99.9946033508 %; «Проти» - 8 382 494 голоси або 0.0050703256 %; «Утри-
мались» - 158 762 голоси або 0.0000960305 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 16. про внесення змін та доповнень до Статуту пат «УКр-
СоцБанК».

Вирішили: 16.1.Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», виклавши його в новій редакції.

16.2. Голові Правління Банку або особі, яка виконує його обов’язки, під-
писати нову редакцію Статуту Банку та здійснити заходи щодо: погодження 
нової редакції Статуту Банку з Національним банком України; державної 
реєстрації нової редакції Статуту Банку відповідно до вимог чинного зако-
нодавства України.

Підсумки голосування: «За» - 165 315 647 642 голоси або 
99.9946033508 %; «Проти» - 8 534 494 голоси або 0.0051622660 %; «Утри-
мались» - 6 762 голоси або 0.0000040901 %; «Не голосували» - 380 731 го-
лос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 17. внесення змін до положення про Загальні Збори акціо-
нерів пат «УКр СоцБанК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 17.1.Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціо-
нерів ПАТ «УКР СОЦБАНК», виклавши його в новій редакції. 

17.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 
редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 165 315 647 642 голоси або 
99.9946033508 %; «Проти» - 8 491 680 голосів або 0.0051363690 %; «Утри-
мались» - 49 576 голосів або 0.0000299871 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 18. внесення змін до положення про наглядову раду 
пат «УКр СоцБанК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 18.1.Внести зміни до Положення про Наглядову Раду 
ПАТ «УКР СОЦБАНК», виклавши його в новій редакції.

18.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 

редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних Зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 165 321 748 456 голосів або 
99.9982935549 %; «Проти» - 2 231 305 голосів або 0.0013496512 %; «Утри-
мались» - 209 137 голосів або 0.0001265009 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 19. внесення змін до положення про правління пат «УКр-
СоцБанК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Вирішили: 19.1.Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «УКР-
СОЦБАНК», виклавши його в новій редакції.

19.2. Нова редакція Положення набуває чинності з дня реєстрації нової 
редакції Статуту Банку (затвердженої рішенням цих Загальних Зборів) у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань.

Підсумки голосування: «За» - 165 321 705 642 голоси або 
99.9982676580 %; «Проти» - 2 231 305 голосів або 0.0013496512 %; «Утри-
мались» - 251 951 голос або 0.0001523978 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 % ; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 20. прийняття рішення про припинення повноважень чле-
нів наглядової ради пат «УКр СоцБанК».

Вирішили: 20.1.Припинити повноваження членів Наглядової Ради 
ПАТ «УКР СОЦБАНК»: Шпека Романа Васильовича (Roman Vasylovych 
Shpek) – Голова Наглядової Ради, а також Карімова Ільдара Альфредови-
ча (Ildar Alfredovich Karimov), Бакстера Ендрю Джона (Andrew John Baxter), 
Мазепи Ігоря Олександровича (Ihor Oleksandrovych Mazepa), Галієва Ер-
неста Едуардовича (Ernest Galiev).

20.2.Рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради 
ПАТ «УКР СОЦБАНК» вступає в силу з моменту обрання нового складу На-
глядової Ради ПАТ «УКР СОЦБАНК» шляхом кумулятивного голосування, в 
кількості осіб, затвердженій цими річними Загальними Зборами Акціонерів 
ПАТ «УКР СОЦБАНК».

Підсумки голосування: «За» - 165 321 757 322 голоси або 
99.9982989177 %; «Проти» - 2 050 000 голосів або 0.0012399851 % ; «Утри-
мались» - 381 576 голосів або 0.0002308042 %; «Не голосували» - 380 731 
голос або 0.0002302931 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 21. Затвердження кількісного складу наглядової ради 
пат «УКр СоцБанК».

Вирішили: 21.1. Затвердити склад Наглядової Ради ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» в кількості - 5 (п’ять) осіб.

Підсумки голосування: «За» - 165 323 807 322 голоси або 
99.9995389028 %; «Проти» - 0 голосів або 0 % ; «Утримались» - 381 576 го-
лосів або 0.0002308042 %; «Не голосували» - 380 731 голос або 
0.0002302931 %; «Недійсні» - 0 голосів або 0 %.

питання 22. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «УКР СОЦБАНК».
Вирішили: 22.1.Згідно з результатами кумулятивного голосування, на 

підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової Ради ПАТ «УКР-
СОЦБАНК» на строк до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів об-
рані: представники «ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА» (ABH Holdings S.A.): Карі-
мов Ільдар Альфредович - 165 345 876 945 голосів; Бакстер Ендрю 
Джон - 165 316 331 945 голосів; Шпек Роман Васильович - 165 316 556 945 
голосів; незалежні члени (незалежні директори) Наглядової Ради: Мазепа 
Ігор Олександрович - 165 326 086 945 голосів; Галієв Ернест Едуардович- 
165 315 778 820 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 1 903 655; 
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними - 64 985; Кількість 
голосів, що були не розподілені акціонерами між кандидатами - 247 905; 
Всього голосів для кумулятивного голосування - 826 622 848 145.

Голова річних Загальних Зборів акціонерів 
пат «УКр СоцБанК»  в.Ю. Бороненко

повідомлення про виникнення особливої інформації. 
I. Загальні відомості. 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «КоЗелецЬКий лЬоноЗавод». 2. Код 
за ЄДРПОУ: 00306331. 3. Місцезнаходження: 17000, Чернiгiвська обл., Ко-
зелецький район, селище мiського типу Козелець, вулиця Соборностi, 
121-А. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0464642121. 5. Електронна по-
штова адреса: k_lionzavod@ua.fm. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://smida.gov.ua/db/participant/00306331. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну типу акціонерного товариства. 

II. текст повідомлення. 

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР: 08.05.2018 року. Дата прийняття рiшення: 
23.04.2018 року. Найменування уповноваженого органу емiтента, що при-
йняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi збори акцiонерiв. Повне наймену-
вання акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД». 

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: директор КОЛЕСНИК МИХАЙЛО IВАНОВИЧ.

Наступним повідомляємо: на чергових загальних зборах акціонерів 
прат «промСнаБ» (код ЄДРПОУ 23598684), які відбулися 
27.04.2018 р., було ухвалене рішення про припинення діяльності ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Промснаб» шляхом перетворення в 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Промснаб», а саме 
зміна організаційно-правової форми ПрАТ «Промснаб» з його припиненням 
та передачею всього майна, прав і обов’язків правонаступнику – ТОВАРИ-
СТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Промснаб»
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приватне  
аКцІонерне товариСтво  

«Концерн оранта»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Приватне акціонерне товариство «Концерн 
Оранта»

2. Код за ЄДРПОУ 25404572
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, провулок Нестерівський,7,к.14
4. Міжміський код, 
телефон та факс

(044) 499-39-34, (044) 499-39-35

5. Електронна поштова 
адреса

Con.oranta@gmail.com

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково 
використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

25404572.infosite.com.ua

7. Вид особливої 
інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
- Рішенням Акціонера АТ «Концерн Оранта» №2-2018 від 

11.05.2018 , припинено повноваження Голови Правління АТ «Концерн 
Оранта» Тоцької Ірини Євгенівни 11 травня 2018р. згідно заяви (пас-
порт МК №618025, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
Украї ни в Харківській обл. 21 листопада 1997 року) . Акціями АТ 
«Концерн Оранта» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перебувала на посаді Голови Правління 
АТ «Концерн Оранта» з 22.09.2014 року по 11.05.2018 року.

- Рішенням акціонера №2-2018 р від 11.05.2018р. припинені по-
вноваження Члена Правління та Головного бухгалтера АТ «Концерн 
Оранта» Ярцевої Ірини Анатоліївни згідно заяви (паспорт АК 
№473807, виданий 06.05.1999, Індустріальним РВ ДМУ УМВС в Дні-
пропетровській обл) . Акціями АТ «Концерн Оранта» не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Пере-
бувала на посаді Члена Правління АТ «Концерн Оранта» з 
22.09.2014р. по 11.05.20018р. Головного бухгалтера з 01.10.2014р. 
по 11.05.2018 року. На посаду Члена Правління та Головного бухгал-
тера, замість звільненої особи (повноваження якої припинено) нікого 
не призначено.

- Рішенням акціонера №2-2018р. від 11.05.2018р. обрано до скла-
ду Правління АТ «Концерн Оранта» та призначено Головою Правлін-
ня Товариства Деревецького Ігоря Михайловича з 14 травня 2018р. 
(паспорт СН № 115572, виданий 04.04.1996 р. Шевченківським РУ ГУ 
МВС України в м. Києві). Акціями АТ «Концерн Оранта» не володіє. 
Строк призначеня на посаду необмежений. Непогашена судимість за 
корисливі та посадові злочини відсутня. Деревецький Ігор Михайло-
вич обіймав наступні посади: начальник управління транспортного 
забезпечення департаменту технічного забезпечення ТОВ «Укрпром-
банк»; начальник відділу транспорту управління адміністративно-
господарського забезпечення управління справами ПАТ «Брокбізнес-
банк»; старший фахівець управління адміністративно-господарського 
обслуговування департаменту координації та забезпечення роботи 
мережі ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»; начальник відділу об-
слуговування банківської інфраструктури і матеріально-технічного 
забезпечення управління справами, начальник управління справами 
департаменту ліквідаційних процедур ПАТ «Український інноваційний 
банк». На даний момент обіймає посаду начальника відділу тран-
спортного забезпечення управління адміністративно-господарського 
забезпечення ПАТ «НАСК «ОРАНТА»

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 І.Є. Тоцька 
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 11.05.2018
(дата)

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 приватне 
аКцIонерне товари-
Ство "даКор веСт"

2. Код за ЄДРПОУ 03118357
3. Місцезнаходження 35600, Рiвненська обл., мiсто Дуб-

но, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, 
будинок 184

4. Міжміський код, телефон та факс 38 03656 33184 38 03656 3 33 32
5. Електронна поштова адреса kochkalova@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://dakorwest.com/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу 
акціонерного товариства

II. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ДАКОР ВЕСТ», що вiдбулись 26.04.2018р., прийнято рiшення 
про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також 
змiну найменнування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР 
ВЕСТ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ» з 
дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата 
державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних 
осiб-пiдпиємцiв та громадських формувань - 08.05.2018р. Повне найме-
нування пiдприємства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДАКОР ВЕСТ»; повне найменування пiдприємства пiсля змiни - ПРИ-
ВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАКОР ВЕСТ».

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 СОБЧУК ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)

приватне  
аКцIонерне товариСтво  

«дIГ»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство "ДIГ"

2. Код за ЄДРПОУ 23189879
3. Місцезнаходження 69089, м. Запорiжжя,  

вул. Пiщана, буд. 3, оф. 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0612) 28-74-47 (0612) 

28-74-47
5. Електронна поштова адреса deg@deg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

deg.com.ua

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

II. текст повідомлення
Повноваження заступника директора АТ «ДIГ» Бочарова Михайла 

Костянтиновича (згода на розкриття паспортних даних відсутня) припине-
но з 07.05.2018 в з зв’язку з його смертю (підстава для припинення по-
вноважень - смерть особи). Частка, якою володіла особа в статутному 
капіталі емітента – 20%. Перебував на посаді 14 р. 7 міс., непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість особи, повно-
важення якої припинено, нікого на посаду не призначено (не обрано).

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 Кац О.Б.
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.
(дата)
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Акцiонерний комерцiйний банк 
"Траст-капiтал"

2. Код за ЄДРПОУ 26519933
3. Місцезнаходження 01103, м. Київ,  

вул. Пiдвисоцького, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 206 33 88 (044) 206 33 51
5. Електронна поштова адреса kaa@tc-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://tc-bank.com

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

II. текст повідомлення
27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» №2/2018 

прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» Руднiцька Юлiя Богданiвна (паспорт МЕ 
265757, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 
13.03.2003р.) - припинення повноважень на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебувала на посадi з 22.06.2015 року.Часткою 
в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».Мацкевич Анна Анатолiївна 
(посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) - при-
пинення повноважень на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Перебувала на посадi з 27.09.2016 року. Часткою в статутному 
капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал».Вигулярний Вiталiй Iванович 
(паспорт НК 011303, виданий Нiжинським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй 
обл. 30.06.1995р.) - припинення повноважень на посадi Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Перебував на посадi з 22.06.2015 року. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про обрання дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки. Руднiцька Юлiя 
Богданiвна (паспорт МЕ 265757, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ 
МВС України в Київськiй обл. 13.03.2003р.) - обрання (переобрання) на по-
саду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 3 роки. 
Приступає до виконання обов’язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймала 
протягом останнiх п’яти рокiв: аудитор в ТОВ «КУА «ТЕМ», з 22.06.2015 
року по теперiшнiй час - Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал».Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про обрання дiючого складу Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.Мацкевич Анна 
Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних 
даних) - обрання (переобрання) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 3 роки. Приступає до виконання 
обов’язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти 
рокiв: бухгалтер в ДП «ДАПЕКС ТРЕЙДIНГ УКРАЇНА», з 27.09.2016 року по 
теперiшнiй час - член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал». Част-
кою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» №2/2018 
прийнято рiшення про обрання дiючого складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» повноважень – 3 (три) роки.Вигулярний Вiталiй Iванович 
(паспорт НК 011303, виданий Нiжинським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй 
обл. 30.06.1995р.) -обрання (переобрання) на посаду Члена Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» на строк - 3 роки. Приступає до виконання 
обов’язкiв 01.05.2018 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: Директор департаменту страхування ПрАТ «СК «Реноме», з 
01.07.2015 року по теперiшнiй час - Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал». Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 

Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi 
Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украї-
ни щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами 
цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено, зокрема, 
додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку 
незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж трьох осiб - 
рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» - не приймалось.

Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фак-
том пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям. 

Кравченко Iрина Юрiївна (паспорт СН 797922, виданий Печерським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi 14.05.1998р.) - припинення повноважень на 
посадi Голови Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», перебувала на 
посадi з 27.04.2017 року. Володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» - 100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi 
Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украї-
ни щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами 
цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено, зокрема, 
додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку 
незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж трьох осiб - 
рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» - не приймалось.

Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фак-
том пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям. 

Ревуцький Олег Генрiхович (паспорт ТТ 053973, виданий Голосiївським 
РУ ГУМВС України в м.Києвi 06.05.2011р.) - припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», перебував на посадi з 
27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi 
Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украї-
ни щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами 
цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено, зокрема, 
додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку 
незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж трьох осiб - 
рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» - не приймалось.

Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фак-
том пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям. 

Ковриженко Анатолiй Миколайович (паспорт МЕ 390734, виданий Обо-
лонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15.06.2004р.) - припинення повно-
важень на посадi Члена Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової 
ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», на посадi перебував з 27.04.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» 
№2/2018 прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу 
Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi 
Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украї-
ни щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами 
цiнних паперiв» вiд 16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено, зокрема, 
додатковi вимоги щодо наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку 
незалежних членiв (незалежних директорiв) не менш нiж трьох осiб - 
рiшення щодо переобрання членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал» - не приймалось.

Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фак-
том пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям. 

Москалець Вячеслав Анатолiйович (паспорт ТТ 252750, виданий Дес-
нянським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 30.09.2014р.) - припинення по-
вноважень на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», 
на посадi перебував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi 
ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

27.04.2018 року Рiшенням акцiонера ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» №2/2018 
прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової 
ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» у зв’язку з набранням чинностi Законом Укра-
їни «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощен-
ня ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 
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16.11.2017р. № 2210-VIII, встановлено, зокрема, додатковi вимоги щодо 
наявностi в складi Ради (Наглядової ради) банку незалежних членiв (неза-
лежних директорiв) не менш нiж трьох осiб - рiшення щодо переобрання 
членiв Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» - не приймалось.

Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради буде прийнято за фак-
том пiдбору кандидатiв до складу Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-
капiтал», якi вiдповiдатимуть передбаченим законом критерiям. 

Пархоменко Юрiй Федорович (паспорт МЕ 063826, виданий Днiпровське 
РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.06.2002р.) - припинення повноважень 

на посадi Члена Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», на посадi пе-
ребував з 27.04.2017 року. Часткою в статутному капiталi ПАТ «АКБ 
«Траст-капiтал» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»  Кравченко П.І.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00375160
3. Місцезнаходження: 42350 Сумська область, Сумський район, село 

Бездрик, вулиця Зарічна, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 700-494, (0542) 700-494
5. Електронна поштова адреса: olivija@olivija.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

ІІ. текст повідомлення 
У зв*язку з прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства (прото-

кол засідання №14 від 07.05.2017) про обрання колегіального виконавчого 
органу - Дирекції, повноваження Директора Манжелей Юлії Русланівни 
припинено шляхом переведення з посади Директора на посаду голови ко-
легіального виконавчого органу - Генерального директора. Посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета акцій (у 
відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, 
складає 0%. Частки у статутному капіталі емітента посадова особа не має. 
Непогашена судимiсть у Манжелей Ю.Р. за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: протягом 4 років.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання 
№14 від 07.05.2017) посадову особу Манжелей Юлію Русланівну обрано 
до складу Дирекції на посаду Генерального директора Товариства. Поса-
дова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір пакета 
акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капіталі емі-
тента, складає 0%. Частки у статутному капіталі емітента посадова особа 
не має. Непогашена судимiсть у Манжелей Ю.Р. за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. 
Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради Товариства. Інші посади, 
які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник ди-
ректора по Харкiвським салонах ТОВ «Зигзаг удачi-Україна», управляючий 
кафе по харчуванню та напоях ПАТ «Готельний комплекс Iнтурист», за-
ступник директора ТОВ «К i партнери», Директор ПАТ «Сумський завод 

продтоварів» . 
На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання 

№14 від 07.05.2017) посадову особу Ємець Павла Миколайовича обрано 
до складу Дирекції на посаду Першого заступника Генерального директо-
ра Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в 
статутному капіталі емітента, складає 0%. Частки у статутному капіталі 
емітента посадова особа не має. Непогашена судимiсть у Ємець П.М. за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення На-
глядової ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - без-
строково. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
п’яти років: інженер відділу економічної безпеки ПАТ «Сумихімпром», на-
чальник служби безпеки, перший заступник Директора ПАТ «Сумський за-
вод продтоварів». 

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання 
№14 від 07.05.2017) посадову особу Синьову Юлію Мирославівну обрано 
до складу Дирекції на посаду Начальника відділу правового забезпечення 
Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в ста-
тутному капіталі емітента, складає 0%. Частки у статутному капіталі емі-
тента посадова особа не має. Непогашена судимiсть у Синьової Ю.М. за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення На-
глядової ради Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - без-
строково. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 
п’яти років: провідний юрисконсульт служби по роботі з боржниками Пів-
денної Регіональної Дирекції ПАТ «ФІДОБАНК», начальник відділу право-
вого забезпечення ПАТ «Сумський завод продтоварів». 

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання 
№14 від 07.05.2017) посадову особу Шевченка Володимира Володимиро-
вича обрано до складу Дирекції на посаду Юрисконсульта Товариства. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір 
пакета акцій (у відсотках), яким володіє посадова особа в статутному капі-
талі емітента, складає 0%. Частки у статутному капіталі емітента посадова 
особа не має. Непогашена судимiсть у Шевченка В.В. за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради 
Товариства. Строк, на який обрано посадову особу - безстроково. Інші по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: держав-
ний виконавець Зарічного ВДВС Сумського міського управління юстиції, 
юрисконсульт ПАТ «Сумський завод продтоварів». 

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  Манжелей Ю.Р.
08.05.2018

приватне аКцIонерне товариСтво  
«СУмСЬКий Завод продоволЬЧиХ товарІв»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Кропивницький олійноекстракційний завод». 
2.Код за ЄДРПОУ: 00373869. 
3.Місцезнаходження: 25030, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30. 
4.Міжміський код, телефон та факс: (0522) 390-128, 245-978. 
5.Електронна поштова адреса: r.uschapovsky@kernel.ua. 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-

товується  ем ітентом для  розкриття  інформац і ї : 
http://kirovogradoliya.pat.ua/. 

7.Вид особливої інформації: зміна типу акціонерного товариства.
II. текст повідомлення

Дата прийняття рiшення: 25.04.2018. Найменування уповноваже-
ного органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: рiчнi загальнi 
збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Кiровоградолiя». Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 08.05.2018. По-
вне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне 
акцiонерне товариство «Кiровоградолiя». Повне найменування 
акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товари-
ство «Кропивницький олiйноекстракцiйний завод».

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

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

Директор  Братуняк О. Ф. 08.05.2018.

приватне аКцІонерне товариСтво  
«КропивницЬКий олІйноеКСтраКцІйний Завод»
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приватне  
аКцІонерне товариСтво «ІванІвСЬКий 

СпецІалІЗований Кар’єр»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР»

2. Код за ЄДРПОУ 05471750
3. Місцезнаходження 22432, Вінницька обл.,  

Калинівський район, село Іванів,  
вулиця Заводська, будинок 1

4. Міжміський код, телефон 
та факс 

0433322045

5. Електронна поштова 
адреса 

M_moroz@nadragroup.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://ivankarer.at.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

2. текст повідомлення.
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 

27.04.2018 р. (Протокол №1) від 27.04.2018 р.) прийнято рішення про змі-
ну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних 
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 10.05.2018 
р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНИЙ КАР’ЄР».

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: Голова правління Демчук Вадим Юрійо-
вич

пУБлIЧне  
аКцIонерне товариСтво 

«оБУХIвСЬКе»
повідомлення  

про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ОБУХIВСЬКЕ»
2. Код за ЄДРПОУ 00857284
3. Місцезнаходження 08701, м. Обухiв,  

м-н Петровський, 26
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(04572) 6-93-80 (04572) 6-93-80

5. Електронна поштова адреса Obuhivske@spp.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://obuhivske.pat.ua

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

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

Товариства 10.05.2018 р. Припинення повноважень посадової особи ви-
конано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Посадова особа Молодiд 
Олег Iванович (паспорт: серiя номер виданий р. ) припинила повноважен-
ня Члена Правлiння. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: 6 рокiв 8 мiсяцi. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшення про обрання на посаду Члена Правлiння прийнято Наглядо-
вою радою Товариства 10.05.2018 р. Обрання посадової особи виконано 
на пiдставi рiшення Наглядової ради. Несвiт Василь Борисович (паспорт: 
серiя номер виданий р. ) обраний на посаду Член Правлiння. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: без-
строково. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
ТОВ «Сканер», начальник юридичного вiддiлу. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних.

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 Наковалов Iгор Петрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво "КороС-
тенСЬКий 
м'яСоКомБIнат"

2. Код за ЄДРПОУ 00443418
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., мiсто 

Коростень, ВУЛИЦЯ СЕРГIЯ 
КЕМСЬКОГО, будинок 54 Б

4. Міжміський код, телефон та факс 0414296278 0414296278
5. Електронна поштова адреса kochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

meat-korosten.com.ua 

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» вiд 

07.05.2018 (Протокол №8), припинено повноваження Директора ПАТ «Ко-
ростенський м’ясокомбiнат» Козленка Олега Васильовича 08.05.2018 р., 
за угодою двох сторiн, на пiдставi власної заяви Козленко О.В. Згоди на 

оприлюдення паспортних даних особа не надала. Зазначена особа част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на 
посадi з 29.09.2017 р.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Коростенський м’ясокомбiнат» вiд 
07.05.2018 (Протокол №8), з 10.05.2018 р. обрано на посаду Директора Ри-
чанчика Вiталiя Михайловича, вiдповiдно до поданої заяви, на умовах тру-
дового контракту. Посадову особу призначено на невизначений строк. Зго-
ди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Основне мiсце роботи - ТОВ «УТ УЛФ» Фахiвець iз земельних питань. 
Також займає наступнi посади: директор ТОВ «ТД «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ» 
(34452745), директор АТ «РИТМ» (05507152).

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Спе-
цагропроект» Директор департаменту контролiнгу; ПАТ «Компанiя «Райз» Ди-
ректор департаменту матерiально-технiчного забезпечення; ТзОВ «Зернопром 
Агро» Директор, Заступник директора; ТОВ «Агро-НВ» Директор.

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 КОЗЛЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 08.05.2018
(дата)
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повІдомлення
про виникнення особливої інформації емітента 

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

1.Повне найменування емітента – пУБлІЧне аКцІонерне 
товариСтво «УКраЇнСЬКий наУКово-доСлІдний 
ІнСтитУт авІацІйноЇ теХнолоГІЇ».

2.Код за ЄДРПОУ – 14308552
3.Місцезнаходження – вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080
4.Міжміський код, телефон та факс – (044)463-75-75, 482-55-73
5.Електронна поштова адреса – info@ukrniat.com
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – www.ukrniat.pat.ua
7.Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

З 06 травня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради 
Товариства Голуба Василя Тихоновича в зв’язку зі смертю .

Голуба В.Т. було обрано членом Наглядової ради за рішенням Загаль-
них зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ від 24.03.2017р. (протокол №24).

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

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

Голова правління - Генеральний директор ат УкрндІат Г.о.Кривов

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ГаЗтранЗит» З ІноЗемними ІнвеСтицІями»

повІдомлення
про проведення рІЧниХ ЗаГалЬниХ  

ЗБорІв аКцІонерІв
1) приватне акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними ін-

вестиціями» (місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
26-В, код за ЄДРПОУ: 25273549) (надалі – «АТ «Газтранзит») повідомляє 
про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит», які 
відбудуться 12 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 26-В, к. 101.

2) Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах від-
будеться з 09 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв., у день та за місцем проведення 
Загальних зборів.

3) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах акціонерів АТ «Газтранзит» - 06 червня 2018 р.

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
I. Обрання Лічильної комісії; обрання Голови та секретаря зборів; за-

твердження регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Газтранзит».
II. Затвердження річного звіту АТ «Газтранзит» за 2017 рік та фінан-

сової звітності станом на 31 грудня 2017 року.

III. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності АТ «Газтранзит» за результатами 
2017 року.

IV. Затвердження порядку покриття збитків АТ «Газтранзит» за 
2017 рік.

V. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної 
комісії АТ «Газтранзит» за 2017 рік.

5) Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних 
зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери (учасники) мо-
жуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням 
АТ  «Газтранзит»: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 26-В, к. 101, по вівтор-
ках і четвергах з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення 
Загальних зборів – також за місцем їх проведення. Посадова особа  
АТ «Газтранзит», відповідальна за ознайомлення акціонерів з докумен-
тами  - Корпоративний секретар Маковський Віктор Анатолійович,  
тел.: +38  (044) 490-50-40.

Такі матеріали також надсилаються всім акціонерам засобами факси-
мільного зв’язку та/або електронною поштою.

5) Адреса власного веб-сайту: www.gastransit.com.ua 
Голова правління ат «Газтранзит» м.п. лінчевський

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне товари-
Ство «прилУцЬКа Швейна фаБриКа»;

2. Код за ЄДРПОУ: 00310093;
3. Місцезнаходження: 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київ-

ська, буд. 299;
4. Міжміський код, телефон та факс: (04637)30019; (04637)30019;
5. Електронна поштова адреса: info@shveja.biz;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: shveja.biz;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

II. текст повідомлення
Згiдно Наказу по пiдприємству № 50-К вiд 10.05.2018р., вiдповiдно до 

поданої заяви, з 11.05.2018р. призначено: Головний бухгалтер: Хорт Олена 
Олегiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Призначено 
на невизначений термiн. Попереднi обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: 
економiст з працi. На дату призначення Хорт О.О. посада Головного бух-
галтера була вакантною. Посадова особа емiтента 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 директор Кравченко володимир михайло-
вич 10.05.2018

приватне аКцIонерне товариСтво
 «прилУцЬКа Швейна фаБриКа»

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 приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"фIтофарм"

2. Код за ЄДРПОУ 05430596
3. Місцезнаходження 02152, мiсто Київ, проспект Павла 

Тичини, будинок 1В, офiс А504
4. Міжміський код, телефон та факс 044-390-52-91, 044-390-52-91
5. Електронна поштова адреса office@fitofarm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.fitofarm.ua

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

II. текст повідомлення
08.05.2018 р. на засiданнi Наглядової ради ПрАТ «ФIТОФАРМ» (надалi 

- Товариство) (протокол №08/05-18 вiд 08.05.2018 р.) вiдповiдно до п.8.3.7 
Статуту Товариства схвалено вчинення (укладання) Товариством значного 
правочину, предметом якого є купiвля-продаж частки статутного капiталу 
iншої юридичної особи. Ринкова вартiсть майна, що є предметом цього 
правочину: 49100 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi: 256377 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19,15148%.

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 тiлахун Гобезайєху єйасу
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.05.2018
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №89, 11 травня 2018 р. 
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проСпеКт емІСІЇ оБлІГацІй, 
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

товариства з обмеженою відповідальністю
«ГК яровІт» 

(Серія а)
Київ - 2018 рік

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан:
Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК ЯРОВІТ»;
2) Скорочене найменування:
ТОВ «ГК ЯРОВІТ»;
3) Код за єдрпоУ:
36940201
4) місцезнаходження: 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59.
5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта):
тел/факс:044 500 74 76;
Електрона пошта: gkyarovit2010@ukr.net
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну ре-

єстрацію емітента:
17.02.2010, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.
7) предмет і мета діяльності:
Товариство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не 

заборонені законодавством України і відповідають меті створення Товариства. 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:
• Комплексне обслуговування об'єктів;
• Загальне прибирання будинків;
• Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
• Інші види діяльності із прибирання;
• Неспеціалізована оптова торгівля; 
• Купівля та продаж власного нерухомого майна; 
• Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна;
• Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 
• Очищення та постачання води; 
• Каналізація, відведення й очищення стічних вод
• Будівництво;
• Монтажні роботи;
• оптова торгівля будівельними матеріалами;
• оптова торгівля медичними та фармацевтичними товарами;
• оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення;
• оптова торгівля хімічними продуктами;
• роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
• діяльність автомобільного вантажного транспорту;
• інші види оптової торгівлі;
• виробництво зварювальних матеріалів;
• комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова 

та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація продукції власного і 
невласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу 
власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів 
тощо. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського 
харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів. Реалізація транспортних засобів, купувати та прода-
вати земельні ділянки, споруди, будинки, квартири та інше нерухоме майно;

• операції, пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснен-
ням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповід-
но до чинного законодавства. Надання комерційних, і посередницьких та пред-
ставницьких послуг, платних сервісних послуг, юридичним та фізичним особам;

• виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому числі у формі барте-
ру) продукції;

• виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх ви-
дів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції 
Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (в т ч. за готівку);

• консалтингова, економіко-аналітична, та інформаційна діяльність;
• надання консультаційних послуг;
• юридична практика;
• маркетингові дослідження ринків товарів та послуг;
• патентні послуги;
• збір, переробка та утилізація відходів виробництва, побутових відходів та 

сміття, збір, переробка та реалізація вторинної сировини, виробництво, придбан-
ня, реалізація, ремонт та обслуговування технологічного обладнання для збору, 
переробки, утилізації вторинної сировини, відходів виробництва, побутових від-
ходів та сміття;

• створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного 
переобладнання виробництва інжиніринг, розробка і впровадження винаходів 
«ноу-хау», екологічних програм тощо;

• ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ре-
монт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів 
вимірювання і контролю. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту тран-
спортних засобів;

• створення консигнаційних складів, надання складських послуг та послуг збе-
реження;

• надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук 
ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Діяльність, 
пов’язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної 
освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;

• комп’ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів 
зв’язку, прискорене формуванні ринку програмно-технічних систем і пов'язане з 
цим обслуговування. Ремонт та сервісне обслуговуванню комп'ютерної, копію-
вальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформацій-
них технологій;

• надання всіх видів побутових послуг, прокат, лізинг;
• будівельна діяльність, вишукувальні та проектні роботи для будівництва, 

зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженер-
них і транспортних мереж, виконання комплексних будівельних, ремонтних і рес-
тавраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та споруд 
іншого призначення, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних ро-
біт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної доку-
ментації на виконання таких робіт;

• організація та утримання гральних закладів, букмекерська діяльність;
• купівля й продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, 

споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;
• валюто обмінні операції, відкриття та утримання в установленому порядку 

пунктів для обміну валют, наданні послуг по обміну готівкових валютних коштів;
• послуги прокату;
• пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
• виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, хо-
лодною зброєю, пневматичною зброєю;

• виробництво вибухових речовин і матеріалів;
• виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
• видобування уранових руд;
• видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, до-

рогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
• виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими за-

собами;
• виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна 

торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
• виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пести-

цидами та агрохімікатами;
• виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
• розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інфор-

мації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля 
спеціальними технічними засобами для знятті інформації з каналів зв’язку, інши-
ми засобами негласного отримання інформації;

• розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні ви-
пробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосис-
тем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі крип-
тографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами засобами 
криптографічного захисту інформації;

• розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, 
ввезення;

• вивезенні голографічних захисних елементів;
• розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження 

ефективності систем і засоби технічного захисту інформації, надання послуг в 
галузі технічного захисту інформації;

• виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
• транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, 

транспортування природного нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
• постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
• зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлю-

ваний ліцензійними умовами;
• централізоване водопостачання та водовідведення;
• розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, кос-

мічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її 
складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супут-
никових систем;

• розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, при-
дбання, пересилання, ввезення вивезення, відпуск, знищення наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і прекурсорів;

• культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для про-
мислових цілей;

• проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
• медична практика;
• переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препара-

тів;
• ветеринарна практика;
• організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та прове-

дення лотерей;
• надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспор-

том;
• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 

транспортом;
• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним тран-

спортом загального користування;

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «ГК яровІт» 
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• надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
• надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспор-

том;
• заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і 

чорних металів;
• збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та до-

рогоцінного каміння дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдоро-
гоцінного каміння;

• збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
• проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного за-

хисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
• проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, буді-

вельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-
технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність 
встановленим вимогам;

• надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надан-
ня послуг з охорони громадян;

• виконання тоноірафотеодезичних, картографічних робіт;
• виконання авіаційно-хімічних робіт;
• пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, пошто-

вих карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
• створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх 

трансляцією або ретрансляцією; діяльність агентств друку, які надають засобам 
масової інформації новини, фотографії та інші матеріали; діяльність журналістів 
та фоторепортерів; створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та 
телемереж;

• розповсюдження (передача, трансляція, ретрансляція) радіо- та телевізій-
них програм, телефонної, телеграфної, комп’ютерної інформації за допомогою 
різних передавальних та приймальних засобів, супутникових каналів, кабельних 
та радіорелейних мереж на території України та за її межами у відповідності до 
чинного законодавства;

• організація телевізійних та радіостудій ефірного, кабельного та ефірно-
кабельного мовлення, теле- та радіомовлення;

• виготовлення та продаж радіо-, теле-, аудіо-, поліграфічної, фотографічної 
відеопродукції власного виробництва та ліцензійної продукції;

• тиражування, показ, реалізація теле-, радіо-, відеопродукції з дозволу їх 
власників;

• підготовка, виготовлення, оформлення, тиражування та реалізація учбових, 
інформаційних, пізнавальних, розважальних, рекламних, інших телевізійних про-
грам, кіно-, відеофільмів, документальних та анімаційних фільмів;

• побудова, експлуатація та обслуговування приймально-передавальних 
теле- та радіокомплексів, теле- та радіопередавачів, кабельних, ефірно-
кабельних, оптоволоконних та радіорелейних мереж;

• побудова, експлуатація та обслуговування комп'ютерних мереж, станцій та 
серверів мережі Internet, інших мереж та систем інформації;

• надання кандидатам на посаду Президента України і у народні депутати, 
політичним партіям час мовлення відповідно до законів України про вибори Пре-
зидента України, народних депутатів України та рішень Центральної виборчої 
комісії;

• трансляції художніх, документальних, анімаційних фільмів, авторських пере-
дач, розважальних та інформаційно-пізнавальних передач, концертно-
видовищних і спортивних програм і т. ін.;

• організація роботи відеотек, відеосалонів, студій звукозапису і відеозапису, 
реалізація та прокат аудіо- та відеокасет з фонограмами та відео програмами;

• реклама діяльність та надання рекламного часу в передачах і програмах;
• планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення 

реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демон-
страційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку 
рекламних матеріалів чи зразків; розміщення реклами у засобах масової інфор-
мації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання 
в оренду місця для реклами;

• отримання, обробка, зберігання та розповсюдження інформації будь-яких 
видів (за винятками, встановленими чинним законодавством України) на всіх ви-
дах носіїв інформації, аналіз інформаційного ринку, проведення інформаційних 
досліджень, вивчення інформаційних потреб споживачів інформації;

• матеріально-технічне забезпечення видання інформаційної продукції;
• передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації сис-

темами радіозв’язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв’язку: теле-
фонного, включаючи мобільний, телеграфного зв’язку, у тому числі телекс; тех-
нічне обслуговування мережі електрозв’язку; надання доступу до мережі Інтернет; 
інша телекомунікаційна діяльність;

• виробництво вузлів до апаратури для приймання, запису та відтворення зву-
ку і зображення: голівок звукознімачів, блоків з відтворення звуку, поворотних 
дисків для електропрогравачів, рекордерів для грамплатівок, антен, антенних 
рефлекторів, поворотних пристроїв для антен, кабельних конвертерів, телевізій-
них декодерів тощо;

• монтаж в будинках та інших будівельних об’єктах електропроводки, електро-
арматури та електроприладів; монтажні роботи, пов'язані з установленням сис-
тем телекомунікації; установлення електроопалювального устаткування; роботи 
з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем проти зламної (охо-
ронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів; установлення в 
будинках та інших будівельних об’єктах ліфтів та ескалаторів тощо:

• виробництво ігрових та неігрових кіно- та відеофільмів для безпосередньої 
демонстрації в кінотеатрах чи по телебаченню; виробництво на кіностудіях чи в 
спеціальних лабораторіях анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, повноме-
тражних, документальних, короткометражних фільмів тощо, розважального, ре-
кламного, навчального чи інформативного характеру; діяльність студій звукоза-

пису, пов’язаних та не пов’язаних з виробництвом фільмів: допоміжну діяльність: 
дублювання, монтаж кіно- та відеофільмів, оброблення плівок, пов’язаних з кіно 
та телебаченням тощо;

• надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань еко-
номіки, фінансової діяльності, підприємництва, бухгалтерського обліку, марке-
тингу, менеджменту, реклами та збуту;

• консультування з питань комерційної діяльності та управління;
• консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги юридичним 

та фізичним особам у галузі зв’язків із громадськістю та обміну інформацією, роз-
роблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, про-
цедур контролю за виконанням кошторису тощо;

• консультування та надання практичної допомоги фізичним та юридичним 
особам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, 
інформації для управління тощо;

• надання консультацій з питань вирішення конфліктів між працівниками та 
роботодавцями;

• оперативні дослідження, консультування і допомогу у справах управління 
підприємством (політика, стратегія, планування), організацію структури чи контр-
олю внутрішнього функціонування, адміністративного управління, інформаційно-
го забезпечення тощо;

• оперативні дослідження, консультування і допомога у фінансових справах 
юридичних та фізичних осіб;

• консультування з питань розроблення, вивчення та оцінювання пропозицій 
щодо інвестицій, створення, передавання, з’єднання чи придбання фірм (компа-
ній);

• консультування з майнових прав;
• дослідження, консультування і допомогу з питань комерційної діяльності;
• аналіз комерційної стратегії;
• оперативні дослідження, консультування і допомогу у справах управління 

трудовими ресурсами;
• консультування з питань визначення політики у сфері трудових ресурсів 

(най мання, обґрунтування потрібної кількості, заробітна плата, планування, оці-
нювання, контроль, перепрофілювання, підготовка тощо);

• оперативні дослідження, консультування і допомога у справах управління 
виробництвом (продуктивність, якість, витрати тощо);

• вивчення конкретних аспектів (організація і оптимізація процесів, управління 
запасами, контроль норм, вивчення графіків, розробка методології, безпека, 
матеріально-технічне забезпечення тощо) управління виробництвом;

• оперативні дослідження, консультування і допомога з метою поліпшення імі-
джу чи репутації підприємства, групи чи окремої особи;

• консультування з питань налагодження на використання внутрішніх чи зо-
внішніх зв’язків;

• розвиток сфери громадського харчування, відкриття та утримання власних 
кафе, барів, ресторанів, центрів ділових зустрічей, готельного бізнесу, тощо. Ви-
готовлення пива, вина, лікеро-горілчаних та коньячних виробів;

• виробництво харчової продукції для реалізації в торговельній мережі;
• надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);
• надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);
• технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в меж-

ах промислової експлуатації;
• організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна ді-

яльність;
• фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
• діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів);
• професійна діяльність на ринку цінних паперів;
• проведення землевпорядних та земле оціночних робіт;
• проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних 

систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;
• діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби на промислових ділян-

ках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
• посередницька діяльність митного брокера га митного перевізника;
• виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
• експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;
• виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту 

етилового;
• надання безвідсоткових позик своїм працівникам;
• надання цільової та нецільової благодійної допомоги;
• торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського 

харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі 
оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування і харчовими добавками, ал-
когольними напоями, пивом, безалкогольними напоями, тютюновими виробами, 
предметами гігієни і санітарії, парфюмерно-косметичними виробами, товарами 
побутової хімії, аудіопродукціїю, відео та побутовою технікою, транспортними за-
собами, агрегатами та запасними частинами до них, а також іншими товарами, 
для чого Товариство має право будувати і відкривати свої фірменні магазини, 
кафетерії, ресторани і інші заклади торгівлі і громадського харчування, відділи та 
секції в магазинах і закладах громадського харчування суб'єктів господарської 
діяльності різних форм власності; здійснення закупівлі, поставок і реалізація си-
ровини, металів та виробів з них, газу, нафти і інших енергоносіїв та продуктів їх 
переробки, паливно-мастильних матеріалів;

• виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської про-
дукції, продукції тваринництва, вирощування хутрових звірів, худоби та птиці; по-
стачання та монтаж технологічного устаткування для переробки сільськогоспо-
дарської продукції і виробництва товарної екологічно-чистої продукції, в тому 
числі для експорту;

• організація виробництва, виробництво і реалізація кулінарної продукції та 
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інших продуктів харчування; розвиток мережі громадського харчування;
• будівництво, експлуатація і утримання автозаправних станцій по реалізації 

паливно-мастильних матеріалів, складів і баз по їх зберіганню, станцій технічного 
обслуговування автомобілів і інших транспортних засобів;

• оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтопродуктами;
• ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, 

водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, 
обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, засобів автоматизації, 
зв’язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами, розробка 
програмного забезпечення обчислювальної техніки;

• будівництво, монтаж, наладка і сервісне обслуговування мереж супутнико-
вого теле і радіомовлення без надання послуг зв’язку;

• виготовлення та реалізація пива, алкогольних напоїв, виготовлення та реа-
лізація спирту етилового, коньячного, плодового;

• виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
• комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом, ювелірними виробами, нерухо-

містю та іншими товарами і майном; торгівля предметами прикладного і декора-
тивного мистецтва, картинами та іншими творами мистецтва, виробами народ-
них художніх промислів тощо;

• створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
• діяльність, пов’язана з організацією іноземного і зарубіжного туризму;
• відкриття і управління діяльністю митних ліцензійних складів на території 

України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах; 
здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню транспортних за-
собів, товарів та інших предметів, а також предметів міжнародних іноземних ор-
ганізацій та представництв, які переміщуються через митний кордон України;

• створення фондів, лікувальних і лікувально-профілактичних центрів і інших 
закладів по реабілітації хворих і наданню медичної допомоги, організація надан-
ня медичної допомоги а також зетеринарної допомоги та косметичних послуг, ви-
конання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва 
медикаментів та косметичних послуг, медичного обладнання і устаткування, ви-
робництво і реалізація медикаментів, ветеринарних медикаментів та препаратів, 
медичного обладнання і устаткування;

• діяльність по організації та здійсненню перевезень, в т. ч. міжнародних, па-
сажирів і вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим і морським 
транспортом, будівництво і експлуатація шляхів сполучення, транспортних засо-
бів і комунікацій; надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях 
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

• виробництво і реалізація меблів, меблевої фурнітури, взуття, швейних ви-
робів, спортивного інвентарю, хутрових виробів, ювелірних виробів з використан-
ням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також інших товарів народно-
го споживання, продукції промислового призначення, будівельних матеріалів і 
конструкцій, реконструкція і будівництво потужностей для їх виробництва і реалі-
зації;

• лісозаготівля, переробка деревини, заготівля лікарських рослин, ягід, гри-
бів;

• надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, 
охороною житла, офісів, інших будівель і приміщень, складів та місць зберігання 
матеріальних цінностей і вантажів при перевезеннях; розробка, виготовлення, 
монтаж і технічне обслуговування засобів і систем охоронної сигналізації; надан-
ня послуг по забезпеченню безпеки культурно-видовищних, спортивних та масо-
вих заходів і окремих громадян та послуг по збиранню інформації; навчання та 
підготовка працівників охорони, особистої охорони та секретарів-охоронців;

• експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого об-
ладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;

• надання на умовах оренди українським та іноземних громадянам і юридич-
ним особам транспортних засобів та іншого майна, будівель, споруд, інших осно-
вних засобів, а також іншого рухомого і нерухомого майна;

• надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого не-
рухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, кон-
салтингових, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, 
сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, митно-
брокерських, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і 
суб’єктам господарської діяльності;

• виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проек-
тних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних і по-
шукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впрова-
дженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

• посередництво по працевлаштуванню спеціалістів різних професій за кор-
доном, організація навчання і підготовки спеціалістів в Україні і за кордоном на 
комерційній основі; діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загаль-
ної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів квалі-
фікації, проведенням конференцій, семінарів, симпозіумів, відкриття навчальних 
закладів;

• благодійницька діяльність;
• зовнішньоекономічна діяльність;
• спільна діяльність з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, рези-

дентами та не резидентами.
3.3. Конкретні напрямки робіт, що виконуються Товариством, визначаються 

поточною та перспективною кон'єктурою вітчизняного та світового ринку.
Відповідно до п. 14.1. Статуту Товариства для здійснення своїх статутних за-

вдань Товариство має право, зокрема здійснювати випуск облігацій та інших цін-
них паперів, купувати та продавати цінні папери у порядку, визначеному законо-
давством.

8) перелік засновників емітента:
1. Громадянин України рябоволик Ігор васильович;
2. Громадянин України Хрипун олексій олегович;

3.товариство з обмеженою відповідальністю «КонСалтинГове аГент-
Ство «ІнтермедІУм» (Ідентифікаційний код 39446261);

4. Громадянка України Хрипун валентина йосипівна;
5. Громадянин України Чередніченко володимир олександрович.
9) Структура управління емітентом (органи управління емітентом, поря-

док їх формування та компетенція згідно з установчими документами емі-
тента):

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників.
Виконавчим органом Товариства є Директор.
Контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія.
В період ліквідації справи Товариства передаються у відання Ліквідаційної 

комісії, яка здійснює управління у відповідності з порядком, що визначений цим 
Статутом та законодавством України.

Посадовою особою Товариства є Директор.
Посадові особи Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шко-

ду відповідно до чинного законодавства України.
Посадові особи та інші працівники Товариства повинні зберігати комерційну 

таємницю та конфіденційну інформацію Товариства і несуть за її розголошення 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України, цим Статутом.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товари-
ства.

Загальні збори Учасників складаються з Учасників Товариства або призначе-
них ними Представників.

Представництво оформлюється належним чином завіреною довіреністю. 
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 Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах 
Учасників іншому Учаснику або Представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному 
капіталі. 

До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:
• визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його 

планів та звітів про їх виконання;
• внесення змін до Статуту Товариства;
• збільшення, зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
• призначення та звільнення Директора Товариства; визначення форм конт-

ролю за діяльністю виконавчого органу; створення Ревізійної комісії Товариства; 
призначення та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії;

• затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його до-
чірні підприємства, філії та представництва, затвердження звітів і висновків Реві-
зійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки при-
бутку, визначення порядку покриття збитків;

• вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
• виключення Учасника з Товариства;
• прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення Ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
• прийняття рішення про реорганізацію Товариства;
• визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх під-

приємств, філій та представництв;
• затвердження оцінки вкладів Учасників, внесених не в грошовій формі;
• затвердження правил процедури (регламенту) та інших внутрішніх докумен-

тів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
• встановлення форми, розміру і порядку внесення Учасниками додаткових 

вкладів;
• затвердження розміру Резервного фонду Товариства та розміру щорічних 

відрахувань до цього фонду до набуття Резервним фондом відповідного розмі-
ру;

• вирішення питання про надання Учаснику згоди на відступлення його частки 
(її частини) в Статутному капіталі іншим Учасникам або третім особам;

• визначення структури Товариства, створення, реорганізація та ліквідація до-
чірніх підприємств, філій та представництв затвердження їх статутів і положень;

• винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових 
осіб органів управління Товариства;

• затвердження виходу Учасника з Товариства;
• прийняття до Товариства нових Учасників;
• прийняття рішень про повну або часткову участь Товариства у створюваних 

як на території України так і за її межами господарських товариствах, об’єднаннях 
та у інших юридичних особах;

• надання попередньої згоди щодо укладення договорів (угод), які передбача-
ють зобов’язання Товариства за будь-якими правочинами на суму, що перевищує 
еквівалент 50 000.00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), а також у випадку 
коли загальна сума зобов’язань з одним контрагентом за календарний місяць 
перевищує еквівалент 50 000.00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

• надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинів щодо неру-
хомості (земельних ділянок, будівель, споруд, цілісних майнових комплексів 
тощо), транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, та іншого май-
на, віднесеного до основних фондів Товариства, незалежно від їх вартості;

• делегування права вирішення окремих вищевказаних питань Директору То-
вариства (за виключенням тих, які згідно із чинним законодавством України не 
можуть бути передані іншим органам товариства);

• затвердження редакційного статуту Товариства, внесення змін до редакцій-
ного статуту Товариства;

• призначення половини складу Редакційної ради Товариства.
Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяль-

ності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників 
до компетенції Директора.
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Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні 
Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш як 50% (п’ятдесятьма 
відсотками) голосів.

Учасники Загальних зборів, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазна-
ченням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Перелік підписується Головою 
та секретарем Зборів, що обираються Учасниками на Зборах.

Чергові Загальні збори Учасників проводяться не рідше як 1 раз на рік.
При виникненні особливих обставин в діяльності Товариства, при необхіднос-

ті оперативного вирішення питань, які перевищують повноваження виконавчого 
органу, Голова Ревізійної комісії або Директор Товариства вправі скликати поза-
чергові Загальні збори Учасників.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менше як 10% (десятьма 
відсотками) голосів, мають право вимагати від Директора скликання позачерго-
вих Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосу-
ється діяльності Товариства. Якщо протягом 25 (двадцяти п’яти) днів Директор 
не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасни-
ків.

Про проведення Загальних зборів Учасників Директор сповіщає Учасників не 
менше як за 30 днів до призначеної дати скликання Зборів, у письмовій формі. В 
повідомленні вказуються час, місце проведення Зборів та порядок денний. Якщо 
Загальні збори Учасників скликаються Головою Ревізійної комісії або Учасниками 
Товариства, що володіють у сукупності більш як 20% (двадцятьма відсотками) 
голосів, повідомлення іншим Учасникам про час, місце та порядок денний про-
ведення Загальних зборів Учасників надсилаються відповідно Головою Ревізій-
ної комісії або Учасниками, які скликають Загальні збори.

Розгляд питань на Загальних зборах Учасників проводиться в тому разі, якщо 
вони були поставлені не пізніш як за 25 (двадцять п’ять) днів до початку Зборів.

Не пізніш як за 7 (сім) днів до скликання Загальних зборів Учасники Товари-
ства мають право ознайомитись з документами, внесеними до порядку денного.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тіль-
ки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах.

У випадках, коли в короткий строк неможливо скликати Загальні збори Учас-
ників, а питання, що включені у порядок денний, потребують негайного вирішен-
ня, допускається прийняття рішення методом опитування. У цих випадках Дирек-
тор надсилає питання для голосування та проект рішення всім Учасникам 
Товариства, які повинні у письмовій формі сповістити щодо останнього свою дум-
ку. Протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього 
Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Директором про 
прийняте рішення.

Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається Зборами 
Учасників, якщо інше не буде встановлено Зборами Учасників.

Директор Товариства:
• розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними 

для вирішення його завдань;
• затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співро-

бітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
• затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
• затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і 

філіями Товариства;
• приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує 

до них заходи заохочення і накладає стягнення;
• подає на затвердження Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
• забезпечує виконання рішень Зборів Учасників;
• приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
Директор Товариства має право:
• розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Зборами Учас-

ників Товариства;
• без довіреності діяти від імені Товариства, репрезентувати його у всіх уста-

новах, підприємствах і організаціях;
• укладати будь-які угоди (за виключенням таких, укладення яких потребує 

згоди Зборів Учасників) та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в 
банках поточний та інші рахунки;

• здійснювати інші дії спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах 
його компетенції.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Реві-
зійна комісія. Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Зборами 
Учасників Товариства.

Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для 
перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та 
представництв, може здійснюватися як Ревізійною комісією Товариства так і не-
залежною українською або іноземною аудиторською організацією.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Учасників Товариства з їх 
числа, в кількості не менше 3 осіб терміном на один рік.

Членами Ревізійної комісії також можуть бути призначені особи і не з числа 
Учасників Товариства.

Ревізійна комісія очолюється Головою Ревізійної комісії, який обирається За-
гальними зборами Учасників терміном на один рік.

Голова та члени Ревізійної комісії продовжують виконувати свої повноважен-
ня також і після закінчення строку їх повноважень - до продовження Загальними 
зборами Учасників їх повноважень або прийняття ними рішення про обрання Ре-
візійної комісії у новому складі.

Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною 
комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на 
вимогу Учасників Товариства.

Ревізійна комісія перевіряє дотримання виконавчим органом Товариства за-
конодавчих та інших актів, що регулюють діяльність Товариства, законність здій-

снюваної виконавчим органом Товариства діяльності, укладання угод в україн-
ській та іноземній валюті, схоронність майна Товариства.

Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй 
усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих по-
яснень.

Ревізійна комісія подає Загальним зборам Учасників звіт про проведену пере-
вірку, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями по усуненню 
недоліків, а також висновок про відповідність поданих на затвердження річних 
звіту та балансу, звіту про прибутки та збитки, дійсному стані справ у Товаристві 
з рекомендаціями по їх затвердженню.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають 
права затверджувати річний баланс Товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та 
представництв проводяться за планом, затвердженим Ревізійною комісією, але 
не рідше одного разу на рік.

Рішення Ревізійної комісії на її засіданнях приймаються більшістю голосів.
Кожен член Ревізійної комісії має право підготувати власну доповідь Загальним 

зборам Учасників з питань, які Ревізійна комісія не вирішила шляхом консенсусу.
Для здійснення своєї діяльності Ревізійна комісія користується правом без-

перешкодного доступу до всієї комерційної та фінансової документації Товари-
ства.

Директор, головний бухгалтер (якщо передбачений штатним розкладом) та 
інші керівні працівники Товариства не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія вправі ставити питання про скликання позачергових Загаль-
них зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або 
виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

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

- Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчогооргану:
Прізви-
ще, ім’я, 
по 
батькові

Повна 
назва 

посади

Рік 
на-

род- 
ження

Осві-
та

Кваліфі-
кація

Виробни-
чий стаж

Стаж 
роботи на 

даній 
посаді

Основне 
місце 

роботи і 
посада на 
основному 

місці роботи
Чередні-
ченко 
Володи-
мир 
Олек-
сандро-
вич

Дирек-
тор

1976 Вища Інженер-
системо-

технік

20 років 1 місяць ТОВ «ГК 
«ЯРОВІТ»
Директор

- Голова та члени наглядової ради (занаявності):
Голова та члени наглядової ради не обиралися.
- ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності):
Ревізор чи ревізійна комісія не обиралися.
- Корпоративний секретар (занаявності):
Корпоративний секретар не обирався.
- Головний бухгалтер (занаявності):

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Повна 
назва 

посади

Рік 
народ- 
ження

Освіта Квалі-
фікація

Вироб-
ни чий 
стаж

Стаж 
роботи 

на даній 
посаді

Основне місце 
роботи і 

посада на 
основному 

місці роботи
Ланова 
Тетьяна 
Іванівна

Голо-
вний 

бухгал-
тер

1984 Вища Бухгал-
тер

7 років 
6 

місяців

9 місяців ТОВ «ГК 
«ЯРОВІТ»
Головний 
бухгалтер

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіально-
го виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, 
що передував року, у якому подаються документи:

Чередніченко Володимир Олександрович займає посаду директора ТОВ «ГК 
ЯРОВІТ» з 01.02.2018, а тому відомості щодо середньомісячної заробітної плати 
за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому 
подаються документи, відсутні.

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

публічне розміщення облігацій: 
на момент прийняття рішення про публічне розміщення облігацій (Протокол 

Загальних зборів учасників № 21/03 від 21.03.2018) статутний капітал ТОВ «ГК 
«ЯРОВІТ» є повністю сплаченим та становить 14 689 000,00 грн. (чотирнадцять 
мільйонів шістсот вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 копійок).

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у влас-
ності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного то-
вариства також кількість акцій):

У власності особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого ор-
гану емітента – директора (Чередніченко Володимир Олександрович), перебуває 
частка у розмірі 27% статутного капіталу емітента, що в грошовом виразі складає 
3 966 236,05 (три мільйони дев’ятсот шістдесят шість тисяч двісті тридцять шість 
гривень 05 копійок).
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3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що пе-
ревищує 10 %:

- Хрипун Олексій Олегович є власником частки у розмірі 24,09% статутного 
капіталу емітента, що становить 3538 763,95 (три мільйони п’ятсот тридцять вісім 
тисяч сімсот шістдесят три гривні 95 копійок).

- Чередніченко Володимир Олександрович є власником частки у розмірі 27% 
статутного капіталу емітента, що становить 3 966 236,05 (три мільйони дев’ятсот 
шістдесят шість тисяч двісті тридцять шість гривень 05 копійок).

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВЕ АГЕНТ-
СТВО «ІНТЕРМЕДІУМ», код ЄДРПОУ: 39446261, місцезнаходження: 03067, 
Україна, м. Київ, Солом’янський р-н., пров. Західний, буд. 3-Ц, офіс 2-4, є влас-
ником частки у розмірі 40,43% статутного капіталу емітента, що становить 
5 938 330,00 (п’ять мільйонів дев’ятсот тридцять вісім тисяч триста тридцять 
гривень 00 копійок).

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначен-

ням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що ви-
дали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної 
вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існуван-
ня:

Облігації раніше емітентом не розміщувалися.
2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 

цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):
Цінні папери емітента не продавались та не продаються не фондових бір-

жах.
3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емі-

тента:
Облігації Емітента на момент схвалення цього Проспекту емісії не включені 

до лістингу жодної фондової біржі.
Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 

стан:
1) Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, 

що передував кварталу, у якому подаються документи):
Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2017 складає 6 (шість) пра-

цівників.
2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів ді-

яльності із зазначенням терміну закінчення їх дії: 
У емітента відсутні ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльнос-

ті. 
3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що пере-

дував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску об-
лігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

- обсяг основних видів продукці ї(послуг, робіт), щовиробляє (надає, 
здійснює) емітент:

Станом на 31.12.2017 обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що ви-
робляє (надає, здійснює) емітент ТОВ «ГК «ЯРОВІТ» складає: 31 000,00 гривень, 
отриманих від здавання в оренду виробничого обладнання.

- ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 
емітент:

Станом на 31.12.2017 ринком збуту послуг, що надає Емітент, є ринок оренди 
нерухомості виробничого призначення в Київській області. Особливостями роз-
витку галузі є: наявність непокритого попиту в оренді сучасних енергоефектив-
них приміщень з наданням повного спекртру послуг з професійного обслугову-
вання виробничої діяльності. Наявні на ринку пропозиції від орендодавців не 
відповідають сучасним запитам виробничого бізнесу. Виробничі комплекси, що 
на даний час доступні та пропонуються, потребують значних капіталовкладень та 
часу на приведення їх до сучасних санітано-гігєнічних та енергоефективних ви-
мог, а витрати на їх утримання та обслуговування погіршують ефективність осно-
вної діяльності орендарів. В результаті, як орендодавці, так і орендарі втрачають-
ся свої ресурси через низьку ефективність. При цьому здорожчання 
енергоресурсів та підвищення конкуренції на ринках вимагають нових, більш су-
часних та ефективних рішень, у тому числі і в сфері виробничої нерухомості та 
наданні послуг з обслуговування виробничої діяльності. 

- обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:
Станом на 31.12.2017 Емітент здійснював інвестиційну діяльність в сумі 

28 410 тис.грн. (двадцять вісім мільйонів чотириста десять тисяч гривень) у бу-
дівництво друкарні за адресою: Україна, Київська область, Києво-святошинський 
район, село Тарасівка, вулиця Княгині Ольги 1-А. 

Емітент є власником корпоративних прав – частки в статутному капіталі това-
риства з обмеженою відповідальністю «Прайм-Прінт» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 37445112; місцезнаходження: 02099, місто Київ, вул. Бориспільска,9), у 
розмірі 500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), що складає 100% статутно-
го капіталу ТОВ «Прайм-Прінт».

- стратегію досліджень та розробок:
Емітент на даний час не займається самостійними науковими дослідженнями 

та розробками.
- основних конкурентів емітента:
Основних конкурентів за ефективністю пропозиції з урахуванням глобального 

ринку нерухомості у Емітента на даний час немає.
- відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 

корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій 

тощо, корпорацій, консорціумів та інших об’єднаннях підприємств.
- відомості про філії та представництва емітента:
Емітент не має філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емі-

тента (крім банків)):які існують на дату прийняття рішення про публічне 

розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер та дата 
укладення правочину, сторонни, вид правочину); кредитор за кожним укла-
деним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним 
правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним пра-
вочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються ви-
никнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним правочи-
ном.

Станом на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
(21.03.2018) у Емітента відсутні діючі кредитні правочини, тобто кредитні право-
чини за якими Емітент виступає позичальником грошових коштів, що надаються 
кредитодавцем, яким є банк або інша фінансова установа. Рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за кредитними 
правочинами, на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
(21.03.2018) відсутні. 

Станом на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
(21.03.2018) у Емітента існують грошові зобовяання за такими договорами без-
відсоткової поворотної фінансової допомоги:

1. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 22/11 від 
22.11.2016, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець), сума допомоги – 762 600,00 гри-
вень; порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 09.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

2. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 23/11 від 
23.11.2016, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець), сума допомоги – 1 732 075,00 гри-
вень; порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 09.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

3. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 30/11 від 
30.11.2016, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець); сума допомоги – 2 000 000,00 гри-
вень, порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 09.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

4. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 25/01 від 
25.01.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець); сума допомоги – 2 376 000,00 гри-
вень, порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 25.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

5. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 06/02 від 
06.02.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець), сума допомоги – 2 811 000,00 гри-
вень, порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 06.02.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

6. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 24/05 від 
24.05.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець); сума допомоги – 2 980 000,00 гри-
вень; порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 24.05.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

7. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 02/03від 
02.03.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Воло-
димиром Олександровичем (Позикодавець); сума допомоги – 3 000 000,00 гри-
вень; порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізні-
ше 02.03.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

8. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 15/08 від 
15.08.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Чередніченком Олек-
сандром Олексійовичем (Позикодавець); сума допомоги – 7 000 000,00 гривень; 
порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
15.08.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

9. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № ФД-4 від 
28.10.2015, укладений між Товариством (Позичальник) та ТОВ «Консалтингове 
Агентство «Інтермедіум» (Позикодавець); сума допомоги – 540 000,00 гривень; 
порядок повернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
09.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

10. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0506ФД від 
06.06.2016, укладений між Товариством (Позичальник) та ТОВ «Прайм-Прінт» 
(Позикодавевць); сума допомоги – 641 546,00; порядок повернення: в будь-який 
час на розсуд Позичальника, але не пізніше 10.01.2019; будь-які рішення судів 
щодо данного правочину відсутні.

11. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0204ФД від 
21.04.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та ТОВ «Прайм-Прінт» 
(Позикодавець); сума допомоги – 5 962 829,24 гривень, порядок повернення: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 21.01.2019; будь-які рішен-
ня судів щодо данного правочину відсутні.

12. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 0307ФД від 
31.07.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та ТОВ «Прайм-Прінт» 
(Позикодавець); сума допомоги – 2 988 042,60 гривень, порядок повернення: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 30.01.2019; будь-які рішен-
ня судів щодо данного правочину відсутні.

13. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №0512ФД від 
14.12.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та ТОВ «Прайм-Прінт» 
(Позикодавець); сума допомоги – 250 000,00 гривень; порядок повернення: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 14.01.2019; будь-які рішен-
ня судів щодо данного правочину відсутні.

14. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 21/11 від 
21.11.2016, укладений між Товариством (Позичальник) та Хрипуном Олексієм 
Олеговичем (Позикодавець); сума допомоги – 1 967 925,00 гривень; порядок по-
вернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 21.01.2019; 
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будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.
15. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №23/01 

від 23.01.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Хрипуном Олексієм 
Олеговичем (Позикодавець); сума допомоги – 436 000,00 гривень; порядок по-
вернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 23.01.2019; 
будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні.

16. Договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 24/01 від 
24.01.2017, укладений між Товариством (Позичальник) та Хрипуном Олексієм 
Олеговичем (Позикодавець); сума допомоги – 199 500,00 гривень, порядок по-
вернення: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше к повернен-
ня – до 24.01.2019; будь-які рішення судів щодо данного правочину відсутні. 

- які не були виконані:
Відсутні кредитні правочини, які не були виконані.
5) можливі фактори ризику в діяльності емітента
На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення 

загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення по-
питу на послуги емітента, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання 
показника інфляції, форс-мажорні обставини.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
На момент прийняття рішення щодо емісії облігацій Емітент завершив будів-

ництво друкарні з фактичною загальною площею 3 861,06 кв.м на земельній ді-
лянці площею 1,74 га (кадастровий номер 3222486601:01:003:5099) за адресою: 
Україна, Київська область, Києво-святошинский район, село Тарасівка, вулиця 
Княгині Ольги 1-А. Загальна вартість об’єкту будівництва становить 
54 000,00 тис. грн. (п’ятдесят чотири мільйони гривень). Сертифікат про відповід-
ність закінченого будівництвом об’єкту серія КС № 162180100335, виданий 
10.01.2018. Загальна характеристика закінченого будівництвом об’єкту відповід-
но до зазначеного Сертифікату:

- Площа забудови – 3660,02 кв.м.,
- Загальна площа – 3861,06 кв.м.,
- в т.ч. виробничо складський корпус – 3 677,79 кв.м., контрольно-пропускний 

пункт – 21,35 кв.м., розподільча підстанція – 91,36 кв.м., насосна станція – 
13,16 кв.м., котельня – 57,4 кв.м.

- Будівельний об’єм – 22709 куб.м.,
Поверховість – 2 поверхи.
право власності на зазначений об’єкт нерухомості зареєстроване в дер-

жавному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номе-
ром 1478022732224.

У 2018 році Емітент планує укласти договір оренди усіх виробничих примі-
щень зазначеної друкарні з ТОВ «Прайм-Прінт» строком на 35 місяців з правом 
пролонгації дії договору. Прогнозована річна сума доходу від здачі в оренду при-
міщень збудованої друкарні становитиме 7 949,5 тис. гривень. Прогнозований 
дохід на поточний рік складає 5 962, 1 тис. гривень. Очікуваний дохід Емітента від 
здачі в оренду приміщень у 2019, 2020 році орієнтовно становитиме 7 949,5 тис. 
гривень на рік.

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 
10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні під-
приємства: 

Емітент володіє часткою, що складає 100% статутного капіталу товариства з 
обмеженою відповідальністю «Прайм-Прінт» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
3744511; місцезнаходження: 02099, місто Київ, вул. Бориспільска,9). 

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

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента 
протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій, не 
було.

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що переду-
вав кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій та фінансова звітність емітента облігацій за звітний 
рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації ви-
пуску та проспекту емісії облігацій:

− Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом 31 грудня 2017 р. (форма №1);
− Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (форма 

№2);
− Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (форма №3;
− Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма №4);
− Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма №5);
− Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік у текстовій формі

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Підприємство товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГК яровІт»

за 
ЄДРПОУ

36940201

Територія Голосіївський р-н м. Києві за 
КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання 
товариство з обмеженою відповідальністю

за 
КОПФГ
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Вид економічної діяльності Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників1 6
Адреса, телефон вул. Жилянська, буд. 59, м. Київ, 01033, (044)499-80-17
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 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 - 31

 первісна вартість 1001 - 47
 накопичена амортизація 1002 - (16)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 680 28 410
Основні засоби 1010 7 374 6 624
 первісна вартість 1011 7 823 6 671
 знос 1012 (449) (47)
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом I 1095 9 054 35 065

II. оборотні активи 
Запаси 

1100 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги

1125 45 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 8 319 9 571

з бюджетом 1135 1 708 6 475
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 249 -
Поточні фінансові інвестиції 1160 500 500
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 35
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 12 823 16 581
III. необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття
1200 - -

Баланс 1300 21 877 51 646
Пасив Код

рядка
На 

початок 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4
I. власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 
1400 14 689 14 689

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1 067) (726)
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом I 1495 13 622 13 963

II. довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за розділом II 1595 - -

IІІ. поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 - -

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 

1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 46 396
розрахунками з бюджетом 1620 5 25
у тому числі з податку на прибуток 1621 - 18
розрахунками зі страхування 1625 1 3
розрахунками з оплати праці 1630 4 16
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 8 199 37 243
Усього за розділом IІІ 1695 8 255 37 683

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 - -
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Баланс 1900 21 877 51 646

Керівник  (Чередніченко В.О.)
Головний бухгалтер  (Ланова Т.І.)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГК ЯРОВІТ» 
(найменування)

за 
ЄДРПОУ

36940201

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

Форма № 2 Код за 
ДКУД

1801003

І. фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За 

звітний 
період

За 
аналогіч-

ний період 
попере-
днього 
року

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

2000 31 169

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050 (-) (-)

валовий: 
прибуток

2090 31 169

збиток 2095 (-) (-)
Інші операційні доходи 2120 2 598 33
Адміністративні витрати 2130 (568) (317)
Витрати на збут 2150 (-) (-)
Інші операційні витрати 2180 (901) (49)
фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
прибуток

2190 1 160 -

збиток 2195 - (164)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 2
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - (-)
Інші витрати 2270 (800) (-)
фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток

2290 360 -

збиток 2295 - (162)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (19) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 - -

Чистий фінансовий результат: 
прибуток

2350 341 -

збиток 2355 - (162)

II. Сукупний дохід
Стаття 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 341 (162)

III. елементи операційних витрат
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогіч-

ний 
період 

попере-
днього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 289 96
Відрахування на соціальні заходи 2510 64 21

Амортизація 2515 36 115
Інші операційні витрати 2520 220 134
разом 2550 609 366

ІV. розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За 
аналогіч-

ний 
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  (Чередніченко В.О.) 
Головний бухгалтер  (Ланова Т.І.)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ГК ЯРОВІТ» 
(найменування)

за 
ЄДРПОУ

36940201

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код 

ряд-
ка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. рух коштів у результаті операційної 

діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 83 181

Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 18 14
Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 23 2

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 (4 398) (91)

Праці 3105 (294) (80)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (79) (22)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (1364) (52)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів

3118 (1364) (52)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Інші витрачання 3190 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльнос-
ті

3195 (6 011) (48)

II. рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій

3200 - -

необоротних активів 3205 3 089 -
Надходження від отриманих: 
відсотків

3215 - -

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій

3255 - (50)

необоротних активів 3260 (28 129) (10 266)
Виплати за деривативами 3270 (-) (-)
Інші платежі 3290 (-) (-)
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 (25 040) (10 316)

III. рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

Надходження від: 
Власного капіталу

3300 - 6 700

Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 38 722 10 127
Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 (-) (-)

Погашення позик 3350 - -
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Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Інші платежі 3390 (7 638) (6 463)
Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-
ті

3395 31 084 10 364

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 33 -

Залишок коштів на початок року 3405 2 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 35 2

Керівник  (Чередніченко В.О.) 
Головний бухгалтер  (Ланова Т.І.)

додаток № 4
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК ЯРОВІТ»

(найменування) 
за ЄДРПОУ 36940201

Звіт про власний капітал 
за 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Зареєст ро-ваний 
(пайовий)капітал

Капітал у 
до оцін-ках

До датко-вий 
капі тал

Резер-вний 
ка пітал

Нерозпо-ділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неопла-чений 
капітал

Вилу-чений 
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року

4000 14 689 - - - (1 131) - - 13 558

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 - - - - - - - -

Виправлення 
помилок

4010 - - - - 64 - - 64

Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 14 689 - - - (1 067) - - 13 622

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100 - - - - 341 - - 341

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110 - - - - - - - -

дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

4111 - - - - - - - -

дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 - - - - - - - -

накопичені курсо-
ві 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 - - - - - - - -

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 у 
капіталі

4295 - - - - 341 - - 341
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Стаття Код рядка Зареєст ро-ваний 
(пайовий)капітал

Капітал у 
до оцін-ках

До датко-вий 
капі тал

Резер-вний 
ка пітал

Нерозпо-ділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неопла-чений 
капітал

Вилу-чений 
капітал

Всього

Залишок
на кінець року

4300 14 689 - - - (726) - - 13 963

Керівник  (Чередніченко В.О.)
Головний бухгалтер  (Ланова Т.І.)

Підприємство товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ГК яровІт»

Дата (рік, місяць, 
число)

2018 01 01

Територія Голосіївський р-н м. Києва за ЄДРПОУ 36940201
Орган державного управління за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма 
господарювання 

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю

за СПОДУ -

Вид економічної діяльності  Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна.

за КОПФГ 240

Одиниця виміру: тис. грн за КВЕД 68.20

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на знаки для товарів і послуг 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової 
власності

040 - - - - - - - - - - - - -

Авторські та суміжні з ними права 050 - - - - - - - - - - - -
060 - - - - - - - - - - - - -

Інші нематеріальні активи 070 - - 47 - - - - 16 - - - 47 16
разом 080 - - 47 - - - - 16 - - - 47 16
Гудвіл 090
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ___-____

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

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

II. основні засоби
Групи основних 

засобів
Код 
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

на-
ді-

йшло 
за
рік

переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)

вибуло за рік нара-
хова-

но 
амор-
тиза-
ції за 
рік

втра-
ти від 
змен-
шення 
кори-
сності

Інші зміни за 
рік

Залишок на 
кінець року

у тому числі

пер-
вісної 
(пере-
оціне-

ної) 
варто-

сті

Зносу одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду

первіс-
на 

(пе-
рео- 

цінена) 
вар-
тість

знос первіс-
ної 

(пере-
оці-

неної) 
вартос-

ті

зносу пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос пер-
вісна
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос
пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 6 496 - - - - - - - - - - 6 496 - - - - -
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Машини та обладнання 130 1 207 329 149 - - 1 203 342 38 - - - 153 25 - - - -
Транспортні засоби 140 118 118 - - - 118 118  - - - - - - - - - -
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 - - - - - - - - - - - - - - - - -

примІтКи до рІЧноЇ фІнанСовоЇ ЗвІтноСтІ
за 2017 рік.
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
(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 рокупервіс-

ної 
(пере-
оціне-

ної) 
вар-
тості

накопиче-
ної 

амортиза-
ції

пер-
вісна 
(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

накопиче-
на 

амор-
тизація

первіс-
ної 

(пере-
оціне-

ної) 
вар-
тості

нако-
пиче-

ної 
амор-
тизації

первіс-
на 

(пере-
оціне-

на) 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

пер-
вісна 
(пере 
оціне-

на) 
вар-
тість

нако-
пичена 
амор-
тиза-
ція

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

010 - - - - - - - - - - - - -
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Робоча і продуктивна 
худоба

160 - - - - - - - - - - - - - - - -

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

200 2 2 20 - - - - 20 - - - 22 22 - - - -

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

250 - - - - - - - - - - - - - - - -

разом 260 7 823 449 169 - - 1 321 460 58 6 671 47 - - - -
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)____-____
Із рядка 260 графа 8 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)____-____

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)____-____
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу

(264)___24____
(2641) ___-____
(265)____-____

вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) ___-____
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____-____
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)____-____
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ____-____
Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ____-____

III. Капітальні інвестиції
найменування показника Код рядка За рік на кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 27 498 28 069
Придбання (виготовлення) основних 
засобів

290 59 341

Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів

300 8 -

Придбання (створення) нематеріальних 
активів

310 47 -

Формування основного стада 320 - -
Інші 330 - -
разом 340 27 612 28 410

Із рядка 340 
графа 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
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 - - 500

акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
разом (розд. а + розд. Б) 420 - - 500

-із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)___-_____
за справедливою 
вартістю

(422)___-_____

за амортизованою 
собівартістю

(423)___-_____

із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)__500____
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 2 574 861
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об'єктів житлово-
комунального і соціально-культурного 
призначення

480 - -

інші операційні доходи і витрати 490 24 40
У тому числі: Х -
Відрахування до резерву сумнівних 
боргів

491 - -

Непродуктивні витрати і втрати 492 х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 
за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500 - -

дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530 - Х

Проценти 540 х -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 - -

Реалізація необоротних активів 580 - -
Реалізація майнових комплексів 590 - -
Поопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - -
Списання необоротних активів 620 - -
Інші доходи і витрати 630 - 800

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами)

(631) 
____-___

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами

(632) 
____-____ %

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної діяльності 

(633) 
____-____

VI. Грошові кошти
найменування показника Код рядка на кінець року

1 2 3
Каса 640 -
Поточний рахунок в банку 650 22
Інші рахунки в банку (акредитиви, 
чекові книжки )

660 13

Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
разом 690 35
Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання 
яких обмежено

(691) __-_____
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VII. Забезпечення і резерви
види забезпе-
чень

Код 
ряд-
ка

За-
ли-
шок 
на 
по-

чаток 
року

Збільшення 
за звітний 

рік

ви-
ко-

рис-
тано 

у 
звіт-
ному 
році

Стор-
новано 
неви-
корис-
тану 

суму у 
звітно-
му році

Сума 
очіку-
ваного 
відшко-
дуван-

ня 
витрат 
іншою 
сторо-
ною, 
що 

врахо-
вана 
при 

оцінці 
забез-
печен-

ня

Зали-
шок 
на 

кінець 
року

нара-
хова-

но 
(ство-
рено)

до-
дат-
кові 
від-

раху-
вання

1 2 3 4 5 б 7 8 9
Забезпечення на 
виплату відпусток 
працівникам

710 - - - - - - -

Забезпечення 
наступних витрат 
на додаткове 
пенсійне 
забезпечення

720 - - - - - - -

Забезпечення 
наступних витрат 
на виконання 
гарантійних 
зобов'язань

730 - - - - - - -

Забезпечення 
наступних витрат 
на реструктуриза-
цію

740 - - - - - - -

Забезпечення 
наступних витрат 
на виконання 
зобов'язань щодо 
обтяжливих 
контрактів

750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

разом 780 - - - - - - -

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 - - -
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810 - - -

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

860 - - -

Тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 - - -

Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 - - -
разом 920 - - -

Із 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 (позабалансовий 
рахунок 02)

(925) 
______-______

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 
______-______

IX. дебіторська заборгованість
найменування показника Код 

ряд-
ка

всього 
на 

кінець 
року

в т. ч. за строками непогашен-
ня

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 - - - -

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 9 571 9 571 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгова-
ності

(951) 
___-______

З 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 -

XІ. Будівельні контракти
найменування показника Код рядка Сума

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

1160 -

XІІ. податок на прибуток

найменування показника Код рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 (19)
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 1220 -
на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов’язання
на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати – всього 1240 (19)
у тому числі
поточний податок на прибуток 1241 (19)
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1243 -

Відображено у складі власного капіталу – всього 1250 -
у тому числі
поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
зобов’язань

1253 -

XІІІ. використання амортизаційних відрахувань
найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 74
Використано за рік – усього 1310 38
у тому числі на: 
будівництво об’єктів 1311 38
Придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів

1312 -

з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -
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XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

рядка
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 

вартістю
залишок на 

початок року
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

поча-
ток

року

надійш-
ло за рік

зміни 
вартос-
ті за рік

вибу-
ло за 

рік

зали-
шок
на 

кінець
року

первіс-
на 

вар-
тість

накопи-
чена

аморти-
зація

первіс-
на 

вар-
тість

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
в тому числі:

1410 - - - - - - - - - - - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 - - - - - - - - - - - - - - -

поточні біологічні активи 
- усього
в тому числі:

1420 - X - - X X - - - X - - - - -

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 - X - - X X - - - X - - - - -

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень

1422 - X - - X X - - - X - - - - -

1423 - X - - X X - - - X - - - - -
інші поточні біологічні 
активи

1424 - X - - X X - - - X - - - - -

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14  вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431)_______-___________
    залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і
З рядка 1430 графа 6 і графа 16  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 
перетво-
реннями

Результат від первісного 
визнання

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід випрати реалізації первісного
визнання та
реалізації

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

1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі: - - - - - -
зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
з них: пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукрові буряки 
(фабричні)

1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

Картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
плоди (зерняткові, 
кісточкові)

1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

інша продукція 
рослинництва

1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

додаткові біологічні 
активи 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 Чередніченко володимир олександрович
Головний бухгалтер ланова тетяна Іванівна
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примітки до повного комплекту фінансової звітності 
тов «ГК яровіт» станом на 31 грудня 2017 року

1. Інформація про товариство
товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «ГК яровІт» (далі-

Товариство) (код ЄДРПОУ 36940201) зареєстроване 17 лютого 2010 року відпо-
відно до чинного законодавства України. 

Місцезнаходження Товариства: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, буд. 59.
Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого майна.
Середня кількість працівників: 6 осіб
2. фінансова звітність
Фінансова звітність складена з метою надання користувачам повної, правди-

вої та достовірної інформації про показники статей звітності, фінансовий стан, 
результати діяльності.

Надана в Додатках фінансова звітність відображає інформацію про форму-
вання і показниках статей звітності, фінансовий стан і результати діяльності ТОВ 
«ГК ЯРОВІТ» і містить:

− Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом 31 грудня 2017 р. (форма №1), 
Додаток №1;

− Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік (форма 
№2), Додаток №2;

− Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (форма №3), 
Додаток №3;

− Звіт про власний капітал за 2017 рік (форма №4), Додаток №4;
− Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (форма №5), Додаток 5.
Фінансова звітність складена в національній валюті України.
Одиниця виміру показників звітності - тисяча гривень.
3. облікова політика
Формування статей Балансу (форма № 1) проведено з урахуванням вимог 

Закону України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні», національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за такими принципами облікової 
політики:

- Активи відображалися в обліку за умови отримання Товариством економіч-
них вигод у майбутньому;

- При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів 
проводилося нарахування 100%-ного зносу з відображенням у складі витрат опе-
раційної діяльності;

- Дебіторська заборгованість визнавалася активом за умови існування мож-
ливості отримання Товариством майбутніх економічних вигод, а також достовір-
ного визначення її суми;

- При передачі запасів у виробництво, при їх продажу та іншому вибутті, їх 
оцінка здійснювалася за методом ідентифікованої собівартості відповідної оди-
ниці запасів;

- Зобов’язання визначалися за умови, якщо їх оцінка може бути достовірно 
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому вна-
слідок його погашення;

- Дохід визначався в момент надходження активів або зменшення зобов’язань, 
які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків учасників);

- Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які при-
зводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподіл власниками).

4. нематеріальні активи
У статті балансу «Нематеріальні активи» відображається вартість об’єктів, 

первісна вартість яких складається з ціни (вартості) придбання відповідно до 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Відповідно до вимог облікової політики підприємства нематеріальні активи 
групуються за наступними групами, зокрема:

– Інші нематеріальні активи.
Інші нематеріальні активи амортизується виходячи з оціночних строків корис-

ного використання в періоді до 2 років за прямолінійним методом.
За статтею Балансу «Нематеріальні активи» відображено

Нематеріаль-
ні активи

2016 рік, тис. грн. 2017 рік, тис. грн.

Інші 
нематеріаль-
ні активи

- 31

Узгодження балансової вартості групи інші нематеріальні активи наведено 
нижче:

нематеріальні активи Комп’ютерна 
програма для 

бухгалетрії

програмне 
забезпечення 
комп’ютерів

раЗом:

Первісна вартість на 
01.01.2016 р., тис. грн.

- - -

Знос на 01.01.2016 р., 
тис. грн.

- - -

Балансова вартість на 
01.01.2016 р., тис. грн.

- - -

Первісна вартість на 
31.12.2016 р., тис. грн.

- - -

Знос на 31.12.2016 р., 
тис. грн.

- - -

Балансова вартість на 
31.12.2016 р., тис. грн.

- - -

Надійшло у 2017 р., тис. грн. 9 38 47

Амортизація за 2017 рік, 
тис. грн.

(3) (13) (16)

Знос на 31.12.2017 р., 
тис. грн.

(3) (13) (16)

Балансова вартість на 
31.12.2017 р., тис. грн.

6 25 31

Подій та обставин, які спричинили зменшення або відновлення корисності 
нематеріальних активів, протягом 2017 року не відбулося.

5. незавершені капітальні інвестиції
У статті Балансу «незавершені капітальні інвестиції» відображено вартість 

незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи, що 
здійснюються для власних потреб.

Вартість незавершених капітальних інвестицій складається із витрат на будів-
ництво виробничого комплексу.

Нижче наведено суми які відображені у статті балансу «незавершені капі-
тальні інвестиції»:
незавершені 
капітальні 
інвестиції

Капітальні 
інвестиції у 

будівни-
цтво

Капітальні
інвестиції в 

основні 
засоби

Капітальні
інвестиції в 

нематеріальні 
активи

разом

Балансова вартість 
на 01.01.2016 р.

-

Надійшло 1 237 6 132 -
Передано на 
відповідні категорії 
основних засобів чи 
нематеріальних 
активів

(5 689) -

Капітальні інвестиції 
на безоплатній 
основі

-

Балансова вартість 
на 31.12.2016 р.

1 237 443 - 1 680

Надійшло 27 498 67 47 27 612
Передано на 
відповідні категорії 
основних засобів чи 
нематеріальних 
активів

- (169) (47) (216)

Капітальні інвестиції 
на безоплатній 
основі

(666) - - (666)

Балансова вартість 
на 31 грудня

28 069 341 - 28 410

Подій та обставин, які спричинили зменшення або відновлення корисності 
незавершених капітальних інвестицій протягом 2017 року не відбулось.

6. основні засоби
У статті Балансу «Основні засоби» відображено первісну вартість основних 

засобів.
Протягом періоду, що перевірявся, визначення складу основних засобів здій-

снювалося відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».
Розшифровка статті «Основні засоби» ТОВ «ГК ЯРОВІТ» приведена в табли-

ці:
2017 р. Земля Машини і 

обладнан-
ня

Транспорт-
ні засоби

МНМА Разом

Первісна вартість 
на 01.01.2017 р., 
тис. грн. 

6 496 1 207 118 2 7 823

Надійшло, тис. грн. - 149 - 20 169
Вибуло, тис. грн. - (1 203) (118) - (1 321)
Переміщення, 
тис. грн

- - - - -

Первісна вартість 
на 31.12.2017 р., 
тис. грн. 

6 496 153 - 22 6 671

Знос на 01.01.2017 р., 
тис. грн. 

- (329) (118) (2) (449)

Вибуло, тис. грн. - 342 118 - 460
Амортизація за 2017 
рік, тис. грн. 

- (38) - (20) (58)

Переміщення, 
тис. грн.

- - - - -

Знос на 31.12.2017 р. 
тис. грн. 

- (25) - (22) (47)

Балансова 
вартість на 
01.01.2017 р., 
тис. грн. 

6 496 878 - - 7 374

Балансова 
вартість на 
31.12.2017 р., 
тис. грн. 

6 496 128 - - 6 624
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2016 р. Земля Машини і 
обладнан-

ня

Транспорт-
ні засоби

МНМА Разом

Первісна вартість 
на 01.01.2016 р., 
тис. грн. 

807 1 207 118 2 2 134

Надійшло, тис. грн. 5 689 - - - 5 689
Вибуло, тис. грн. - - - - -
Переміщення, 
тис. грн

- - - - -

Первісна вартість 
на 31.12.2016 р., 
тис. грн. 

6 496 1 207 118 2 7 823

Знос на 
01.01.2016 р., 
тис. грн. 

- (229) (104) (2) (335)

Вибуло, тис. грн. - - - - -
Амортизація за 2016 
рік, тис. грн. 

- (100) (14) - (114)

Переміщення, 
тис. грн.

- - - - -

Знос на 31.12.2016 р. 
тис. грн. 

- (329) (118) (2) (449)

Балансова 
вартість на 
01.01.2016 р., 
тис. грн. 

807 978 14 - 1 799

Балансова 
вартість на 
31.12.2016 р., 
тис. грн. 

6 496 878 - - 7 374

Амортизація основних засобів нараховувалася щомісяця прямолінійним ме-
тодом виходячи з встановленого Товариством терміну корисного використання, 
виходячи з первісної вартості об’єктів основних засобів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нарахо-
вується в першому місяці використання в розмірі 100% його вартості.

Вартісна ознака МНМА встановлена на рівні 6 тис. грн.
Терміни корисного використання основних засобів та МНМА приведена в таб-

лиці:
Група основних засобів Строки корисного 

використання
Земельні ділянки -
Машини і обладнання 5
Транспортні засоби 5
МНМА 3

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 
31.12.2017 року становить 24 тис. грн.

Подій та обставин, які спричинили зменшення або відновлення корисності 
основних засобів протягом 2017 року не відбулось.

7. дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображалася в балансі за умови існування ймо-

вірності отримання підприємством майбутніх економічних вигод, а також за умо-
ви достовірного визначення її суми.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначалася 
одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг і оцінена за 
первісною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придба-
ної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до 
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реа-
лізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних 
боргів. 

Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосуванням абсолют-
ної суми сумнівної заборгованості.

У статті Балансу «дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-
боти, послуги» відображена сума поточної заборгованості покупців за надані їм 
роботи, послуги, яка становить:

01.01.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р.,
тис. грн.

Дебіторська заборгованість 
за продукцію, товари, 
роботи, послуги

24 45 -

Резерв сумнівних боргів - - -
Дебіторська заборгованість 
за продукцію, товари, 
роботи, послуги за 
вирахуванням резерву 
сумнівних боргів

24 45 -

У статті Балансу «дебіторська заборгованість за виданими авансами» 
відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних 
платежів, яка становить:
01.01.2016 р., тис. грн. 31.12.2016 р., тис. грн. 31.12.2017 р., тис. грн.

- 8 319 9 571 

У статті Балансу «дебіторська заборгованість за розрахунками з бюдже-
том» відображається переплата за податками, зборами та іншими платежами, 

яка становить:
01.01.2016 р., 

тис. грн.
31.12.2016 р., 

тис. грн.
31.12.2017 р., 

тис. грн.
Податок на додану 
вартість

3 1 707 6 475 

Податок на прибуток 1 1 - 
раЗом: 4 1 708 6 475 

У статті Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» відобража-
ється заборгованість дебіторів, що не може бути включена в інші статті дебітор-
ської заборгованості.

Склад іншої поточної дебіторської заборгованості наведено нижче:
Інша поточна дебітор-
ська заборгованість

01.01.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р., 
тис. грн.

Розрахунки з іншими 
дебіторами

20 - -

Розрахунки з іншими 
дебіторами по договорам 
безвідсоткової фінансової 
допомоги

- 2 249 -

раЗом: 20 2 249 -

8. поточні фінансові інвестиції
У статті Балансу «поточні фінансові інвестиції» відображається фінансові 

інвестиції, які Товариство має намір реалізувати. Станом на 31.12.2017 року в цій 
статті за собівартістю 500 тис. грн. обліковується корпоративні права 
ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ», які Товариство планує реалізувати на підставі рішення За-
гальних зборів учасників (Протокол Загальних зборів учасників від 20.12.2016 
року № 20/12).
поточні фінансові 
інвестиції

31.12.2016 р., тис. грн. 31.12.2017 р., тис. грн.

Інвестиції в корпоративні 
права суб’єктів господарю-
вання

500 500

9. Грошові кошти та їх еквівалент
У статті Балансу «Гроші та їх еквіваленти» відображено залишки на поточ-

них та депозитних рахунках у банках, а саме:
найменування банку, 
рахунку

01.01.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р., 
тис. грн.

ПАТ «КРЕДОБАНК», 
поточний

- 2 22

ПАТ «КРЕДОБАНК», 
депозитний

- - 13 

ПАТ «Промислово-
фінансовий банк»

2 - -

раЗом: 2 2 35 

10. власний капітал
У статті «Статутний капітал» станом на 01.01.2016 р. наведено зафіксова-

ний Установчими документами Товариства розмір статутного капіталу в сумі 
2 300 тис. грн.

Статут Товариства затверджено Загальними зборами учасників ТОВ «ГК 
ЯРОВІТ» (Протокол б/н від 29 жовтня 2014 року). Статутний капітал на дату реє-
страції поділений між учасниками наступним чином:

Станом на 01.01.2016 р. статутний капітал внесений в повному обсязі і розпо-
діллено наступним чином:
Учасник Частка в статутному 

капіталі, %
Сума внеску, тис. грн.

Фізична особа 35 805
Фізична особа 35 805
Юридична особа 30 690
разом: 100 2 300

30.11.2016 року було внесено зміни до Статуту Товариства та збільшено роз-
мір Статутного капіталу (Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ГК ЯРОВІТ» 
від 30.11.2016 р. б/н) до 14 689 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал внесений в повному обсязі і розпо-
діллено наступним чином:
Учасник Частка в статутному 

капіталі, %
Сума внеску, тис. грн.

Фізична особа 5,48 805
Фізична особа 51,09 7 505
Фізична особа 3 441
Юридична особа 40,43 5 938
разом: 100 14 689

Протягом 2017 року розмір Статутний капітал не змінювався і станом на 
31.12.2017 року становить суму 14 689 тис. грн.

Інформація про нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн.
Станом на 01.01.2016 р. (905)
Прибуток (збиток) за 2016 рік (226)
Станом на 31.12.2016 р. (1131)
Виправлення помилок 64
Станом на 31.12.2016 р. (1 067)
Прибуток (збиток) за 2017 рік 341
Інші зміни -
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Станом на 31.12.2107 р. (726)

Інформація про рух капіталу у 2017 році та співставна інформація за 2016 рік 
наведено в таблиці нижче

Стаття Код 
ряд-
ка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

неоплаче-
ний 

капітал

всього

Залишок на 
01.01.2016 р.

4000 2 300 (905) - 1 395

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - (224) - (224)

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 12 389 - (12 389) -

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 - - 12 389 12 389

Разом змін у капіталі 4295 12 389 (224) - 12 163
Залишок на 
31.12.2016 р.

4300 14 689 (1 131) - 13 558

Коригування:
Виправлення 
помилок

4010 - 64 - 64

Скоригований 
залишок на 
31.12.2016 р.

4095 14 689 (1 067) - 13 622

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - 341 - 341

Разом змін у капіталі 4295 - 341 - 341
Залишок на 
31.12.2017 р.

4300 14 689 (726) - 13 963

11. Зобов'язання
За статтею Балансу «поточна кредиторська заборгованість за товари, ро-

боти, послуги» (відображено суму заборгованості перед постачальниками і під-
рядниками за матеріальні цінності, виконані роботи і отримані послуги).

01.01.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р., 
тис. грн.

Заборгованості перед 
постачальниками і 
підрядниками

33 46 396 

За статтею Балансу «поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками з бюджетом» наведено заборгованість за всіма видами платежів до бю-
джету:

01.01.2016 
р., тис. грн.

31.12.2016 
р., тис. грн.

31.12.2017 
р., тис. грн.

Податок на прибуток - - 18
Податок з доходів фізичних осіб 1 1 4 
Земельний податок - 4 3
раЗом: 1 5 25 

За статтею Балансу «поточна кредиторська заборгованість за розрахун-
ками зі страхування» наведено заборгованість за відрахуваннями на державне 
загальнообов’язкове соціальне страхування:

01.01.2016 р.. 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р., 
тис. грн.

Єдиний соціальний внесок 2 1 3

За статтею «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
оплати праці» відображено поточну заборгованість підприємства з оплати пра-
ці, у розмірі:

01.01.2016 р.. 
тис. грн.

31.12.2016 р., 
тис. грн.

31.12.2017 р., 
тис. грн.

Заробітна плата 4 4 16 

В складі «Інших поточних зобов’язань» враховані:
Стаття 01.01.2016 р.. 

тис. грн.
31.12.2016 р., 

тис. грн.
31.12.2017 р., 

тис. грн.
Розрахунки з іншими кредиторами 
за договорами безпроцентної 
фінансової допомоги

900 6 813 35 648 

Розрахунки по субрахунку 644 
«Податковий кредит»

7 1 386 1 595 

раЗом: 907 8 199 37 243 

В складі Розрахунків з іншими кредиторами за договорами безпроцентної по-
воротної фінансової допомоги статті «Інші поточні зобов’язання» ряд.1690 Ба-
лансу наведено суми безпроцентних позик наданих Товариству в 2017 році із 
строками погашення у 2019 році.

12. доходи
Дохід визнавався при збільшенні активів або зменшенні зобов’язань, що при-

зводило до збільшення розміру власного капіталу і за умови, що оцінку доходу 
можливо було достовірно визначити. 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
складав :

2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Дохід від реалізації робіт і послуг 124 169 31

в складі «Інших операційних доходів» становить:
2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Дохід від списання кредиторської 
заборгованості

- 33 -

Дохід від реалізації інших 
оборотних активів

- - 2 574

Дохід від отриманих відсотків по 
депозиту

- - 24

раЗом: - 33 2 598

в складі «Інших фінансових доходах» складає:
2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Дохід від нарахованих відсотків по 
залишках на поточному рахунку

- 2 -

13. витрати
Витрати відображалися Товариства в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
Витрати звітного періоду визнавались або зменшенням активів або збільшен-

ням зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, 
за умови, якщо ці витрати можна було достовірно оцінити.

В складі «адміністративних витрат» враховано:
2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Витрати на утримання поточних 
рахунків

1 2 38

Витрати на оплату праці 52 96 290
Відрахування на соціальні заходи 19 21 64
Амортизація 125 115 36
Консультаційні та інші послуги 1 83 140
раЗом: 198 317 568

В складі «Інших операційних витрат» враховано:
2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Земельний податок 7 29 40
Списання безнадійної дебіторської 
та кредиторської заборгованості

- 20 -

Витрати від продажу необоротних 
активів

- - 861

раЗом: 7 49 901

В складі «Інших витрат» враховано:
2015 рік, 
тис. грн.

2016 рік, 
тис. грн.

2017 рік, 
тис. грн.

Безоплатно передача об’єкта 
незавершеного будівництва 

- - 666

Податок на додану вартість з 
безоплатно переданого об’єкта 
незавершеного будівництва

- - 134

раЗом: - - 800

14. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
В рядку 3340 Інші надходження Звіту про рух грошових коштів в результаті 

фінансової діяльності наведено:
31.12.2016 р., 

тис. грн
31.12.2017 р.. 

тис. грн.
отримання безвідсоткової 
поворотної фінансової допомоги

38 722 10 127

раЗом: 38 722 10 127

В рядку 3390 Інші платежі у результаті фінансової діяльності Звіту про рух 
грошових коштів наведено:

31.12.2016 р., 
тис. грн

31.12.2017 р.. 
тис. грн.

витрачання на погашення безвідсо-
ткової поворотної фінансової 
допомоги

(7 638) (6 463)

раЗом: (7 638) (6 463)

15. пов’язані сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать:
− підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
− асоційовані компанії;
− спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
− члени провідного управлінського персоналу Товариства;
− близькі родичі особи, зазначеної вище;
− компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
− програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства 

або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною То-
вариства.
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Нижче в таблиці наведено операції з пов’язаними особами протягом 2017 та 
2016 років:
операція з 
пов’язаною 
особою

назва 
товариства

2017 рік
Заборгова-

ність на 
01.01.2017 р.

отримано/
надано 

протягом 
року

Спла-
чено

Заборгова-
ність на 

31.12.2017 р.

послуги 
надані 

ТОВ 
«ПРАЙМ-
ПРІНТ»

45 3 079 3 124 -

Уступка 
прав

Хрипун В.Й. - 50 50 -

отримання 
безвідсо-
ткової 
поворотної 
фінансової 
допомоги

ТОВ 
«ПРАЙМ-
ПРІНТ»

- 1464 115 9 842 

ТОВ «КА 
«ІНТЕР-

МЕДІУМ»

668 5 808 5 936 540 

Хрипун О.О. 1 968 635 - 2 603 
операція з 
пов’язаною 
особою

назва 
товариства

2016 рік
Заборгова-

ність на 
01.01.2016 р.

отримано/
надано 

протягом 
року

Спла-
чено

Заборгова-
ність на 

31.12.2016 р.

послуги 
надані 

ТОВ 
«ПРАЙМ-
ПРІНТ»

24 202 181 45 

надання 
безвідсо-
ткової 
поворотної 
фінансової 
допомоги

ТОВ 
«ПРАЙМ-
ПРІНТ»

- 3 473 2 124 1 349 

отримання 
безвідсо-
ткової 
поворотної 
фінансової 
допомоги

ТОВ 
«ПРАЙМ-
ПРІНТ»

- 358 358 -

ТОВ «КА 
«ІНТЕР-

МЕДІУМ»

842 850 1 024 668 

Хрипун О.О. 58 1 968 58 1 968 

Операції з провідним управлінським персоналом наведені в таблиці нижче
2016 р. 2017 р.

виплати заробітної плати провідному 
управлінському персоналу

26 52

16. виправлення помилок
В 2017 році Товариством, шляхом коригування сум нерозподіленого прибутку 

в сумі 64 тис грн. було виправлено помилково віднесені до складу адміністратив-
них витрат суми, які за своїм економічним змістом підлягали капіталізації в скла-
ді Незавершених капітальних інвестицій в 2016 році.

17. події після дати Балансу
1. Товариством були внесені зміни до умов договорів безпроцентної позики, 

за якими терміни їх погашення було продовжено до 2019 року. Загальна сума 
такої заборгованості, що на дату Балансу відображена в рядку 1690 Інші поточні 
зобов’язання, становить суму 16 845 тис.грн.

2. Протоколом № 31/01 від 31 січня 2018 року Загальними зборами учасників 
було прийнято рішення про зміну Директора Товариством та внесення змін до 
ЄДРПОУ.

3. Протоколом № 06/02 від 06 лютого 2018 року Загальними зборами учасни-
ків було прийнято рішення про розподіл часток у статутному капіталі Товариства 
наступним чином:
Учасник Частка в статутному 

капіталі, %
Сума внеску, 

тис. грн.
фізична особа 5,48 805
фізична особа 3 441
фізична особа 24,09 3 539
фізична особа 27 3 966
Юридична особа 40,43 5 938
разом: 100 14 689

4. Протоколом № 21/03 від 21.03.2018 року було прийнято рішення про роз-
міщення облігацій.

Будь-яких інших подій після дати балансу, які можуть вплинути на показники 
фінансової звітності, або на спроможність Товариства здійснювати свою діяль-
ність в майбутньому не відбулося.

Директор  Чередніченко В.О.
Головний бухгалтер  Ланова Т.І.
11) Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітен-

та:
відповідальним за проведення аудиту емітента є товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» (ідетифікаціний 
код за ЄДРПОУ 30371406); місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилів-
ська, буди нок 14-18, кв. 49; тел. +38 (044)2696176, +38 (044)2866754; сайт 
http://www.capital-plus.com.ua. Директор – Шевцова Тетяна Сергіївна. До-

говір на проведення аудиту №1/2 від 08 січня 2018 року
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2069, 

видане Рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001, чинне до 
29.10.2020.

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цін-
них паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних папе-
рів):

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/

приватне розміщення:
1) дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення 

облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведен-
ня та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення:

Рішення про розміщення облігацій оформлене Протоколом №21/03 від 
21.03.2018 загальних зборів учасників ТОВ «ГК ЯРОВІТ». Рішення про розміщен-
ня облігацій прийнято Загальними зборами учасників ТОВ «ГК ЯРОВІТ». На Збо-
рах присутні учасники, що в сукупності володіють 100% статутного капіталу Това-
риства (це п’ять учасників: Хрипун Олексій Олегович – 2409 голосів, Рябоволик 
Ігор Васильович – 548 голосів, ТОВ «КА «ІНТЕРМЕДІУМ» – 4043 голоси, Черед-
ніченко Володимир Олександрович – 2700 голосів та Хрипун Валентина Йосипів-
на – 300 голосів; усього присутні на Зборах учасники володіють 10 000 голосів, 
що складає 100% голосів усіх учасників Товариства). Голосування проводилося 
відкрито. Голосування проводилося почергово по кожному питанню порядку ден-
ного шляхом підняття рук. За рішення про розміщення облігацій усі учасники То-
вариства проголосували «за» одноголосно.

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/
приватного розміщення облігацій(конкретні обсяги та напрями використан-
ня):

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій у сумі 30 000 000,00 
гривень, будуть спрямовані в повному обсязі для виконання грошових зобов’язань 
Товариства за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в та-
ких сумах:

1. 762 600,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової до-
помоги № 22/11 від 22.11.2016, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Володимиром Олександровичем (Позикодавець), строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
09.01.2019;

2. 1 732 075,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 23/11 від 23.11.2016, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Володимиром Олександровичем (Позикодавець), строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
09.01.2019;

3. 2 000 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 30/11 від 30.11.2016, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Володимиром Олександровичем (Позикодавець); строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
09.01.2019;

4. 2 980 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 24/05 від 24.05.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Володимиром Олександровичем (Позикодавець); строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
24.05.2019;

5. 3 000 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 02/03від 02.03.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Володимиром Олександровичем (Позикодавець); строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 
02.03.2019;

6. 7 000 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 15/08 від 15.08.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Чередніченком Олександром Олексійовичем (Позикодавець); строк повернення 
допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 15.08.2019.

7. 79 482,16 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової до-
помоги № ФД-4 від 28.10.2015 (всього сума фінансової допомоги за даним Дого-
вором складає 540 000,00 гривень), укладеним між Товариством (Позичальник) 
та ТОВ «Консалтингове Агентство «Інтермедіум» (Позикодавець); строк повер-
нення допомоги: в будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше до 
09.01.2019;

8. 641 546,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової до-
помоги № 0506ФД від 06.06.2016, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
ТОВ «Прайм-Прінт» (Позикодавевць); строк повернення допомоги: в будь-який 
час на розсуд Позичальника, але не пізніше 10.01.2019;

9. 5 962 829,24 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 0204ФД від 21.04.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) 
та ТОВ «Прайм-Прінт» (Позикодавець); строк повернення допомоги: в будь-який 
час на розсуд Позичальника, але не пізніше 21.01.2019;

10. 2 988 042,60 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 0307ФД від 31.07.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) 
та ТОВ «Прайм-Прінт» (Позикодавець); строк повернення допомоги: в будь-який 
час на розсуд Позичальника, але не пізніше 30.01.2019;

11. 250 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 0512ФД від 14.12.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) 
та ТОВ «Прайм-Прінт» (Позикодавець); строк повернення допомоги: в будь-який 
час на розсуд Позичальника, але не пізніше 14.01.2019

12. 1 967 925,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 21/11 від 21.11.2016, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
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Хрипуном Олексієм Олеговичем (Позикодавець); строк повернення допомоги: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 21.01.2019;

13. 436 000,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги №23/01 від 23.01.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Хрипуном Олексієм Олеговичем (Позикодавець); строк повернення допомоги: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 23.01.2019;

14. 199 500,00 гривень за Договором безвідсоткової поворотної фінансової 
допомоги № 24/01 від 24.01.2017, укладеним між Товариством (Позичальник) та 
Хрипуном Олексієм Олеговичем (Позикодавець); строк повернення допомоги: в 
будь-який час на розсуд Позичальника, але не пізніше 24.01.2019.

Усі зазначені договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги були 
укладені для фінансування будівництва друкарні загальною площею 3 861,06 кв.м 
на земельній ділянці площею 1,74 га (кадастровий номер 3222486601:01:003:5099) 
за адресою: Україна, Київська область, Києво-святошинский район, село Тарасів-
ка, вулиця Княгині Ольги 1-А. На момент прийняття рішення про розміщення об-
лігацій Будівництво друкарні закінчено. Закінчений будівництво об’єкт прийнятий 
в експлуатацію та на нього зареєстроване право власності за Товариством. Пра-
во власності на зазначений об’єкт нерухомості зареєстроване в Державному ре-
єстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 
14780227322243). 

3)джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:
Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за ра-

хунок доходу, одержаного від господарської діяльності Емітента, що залишиться 
після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів. 

4) Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для фор-
мування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збит-
ків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від публічного 
розміщення облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення свого 
статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяль-
ності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної 
господарської діяльності.

5) Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 
розміщення:

1. параметри випуску:
Серія 
обліга-
цій

Характе-
ристика 
облігацій

Кількість 
облігацій

Номі-
нальна 
вартість 
облігації

Загальна 
номінальна 

вартість 
облігацій в 

серії 
облігацій

Порядко-
ві номери 
облігацій 

в серії 
облігацій

Загальна 
номінальна 

вартість випуку 
облігацій, грн.

А Іменні, 
відсоткові, 
звичайні 
(незабез-
печені)

30 000 1000 30 000 000 00001-
30000

30 000 000,00

2. Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 
про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

- вид забезпечення: облігації серії А є звичайні (незабезпечені).
- розмір забезпечення: облігації серії А є звичайні (незабезпечені).
- найменування, місцезнаходження, код за єдрпоУ поручителя(ів)/

гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: обліга-
ції серії А є звичайні (незабезпечені).

- розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії А є 
звичайні (незабезпечені).

- реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/дого-
вірпоруки): облігації серії А є звичайні (незабезпечені).

- Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок ви-
конання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): 
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:облігації серії А є 
звичайні (незабезпечені).

- відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом від-
носин контролю, укладених правочинів тощо:облігації серії А є звичайні (не-
забезпечені).

- фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій:облігації серії А є звичайні (незабезпечені).).

- Інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізи-
тів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпе-
чених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, стро-
ків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих 
гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням 
найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів ви-
пусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання): облі-
гації серії А є звичайні (незабезпечені).

- Інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій 
за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями: облігації 
серії А є звичайні (незабезпечені).

- порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 
поручителя(ів)/гаранта(ів): облігації серії А є звичайні (незабезпечені).

3. порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств):

Конвертація облігацій в акції не передбачається,емітент не є акціонерним то-
вариством.

4. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про публічне/приватне розміщення:

Власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, надають-
ся такі права:

• право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабір-
жовому ринках цінних паперів;

• право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їхпо-
гашення;

• право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на 
номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;

• право пред’являти облігації емітенту до викупу на умовах та в порядку, що 
визначені в цьому Проспекті емісії та Рішенні про публічне розміщення облігацій 
емітента;

• право надавати облігації в заставу;
• право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодав-

ству.
5. Інформація про об’єкт житлового будівництва, яким передбачається 

виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, власника земельної ді-
лянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а та-
кож реквізити:

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

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

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

ментів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, ак-
цепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлю-
ють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна 
документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації;

ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будів-
ництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та мон-
таж інженерних і транспортних мереж);

договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового 
будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору по-
руки тощо (у разі укладання такого договору)

(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових обліга-
цій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будів-
ництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та 
юридичних осіб через розміщення облігацій):

облігації, щодо яких емітентом прийнято рішення про розміщення, не є 
цільовими та не передбачають виконання зобов’язань за ними об’єктами 
житлового будівництва.

6. рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емі-
тента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення 
рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення:

Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття емітентом рі-
шення про розміщення облігацій не визначався.

6) порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у 

процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься 
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного роз-
міщення облігацій:

Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
емітованих облігацій буде здійснюватися емітентом самостійно на біржі 
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вул. Шовкович-
на, 42-44, 6 поверх.

Емісія включає одну серію облігацій з наступними строками укладення дого-
ворів з першими власниками облігацій

Серія облігацій дата початку укладання 
договорів з першими 

власниками

дата закінчення 
укладання договорів з 
першими власниками

А 22 травня 2018 року 22 листопада 2018 року

2. можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі 
якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими влас-
никами та облігації повністю оплачено): 

Укладання договорів з першими власниками може бути закінчено достроково 
у разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено договори з 
першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі оплачені до вказа-
ної дати закінчення укладання договорів з першими власниками. Рішення про 
дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій 
приймається Загальними зборами учасників емітента.

3. дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення 
облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з пер-
шими власниками та облігації повністю оплачено):

У разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачені до дати закінчення укладання догово-
рів з першими власниками, Загальні збори учасників приймають рішення про:
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-дострокове закінчення укладання договорві з першими власниками;
-затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів розміщення;
- затвердження звіту про результати розміщення.
4. порядок подання заяв на придбання облігацій:
Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватися з 22.05.2018 до 

22.11.2018 у порядку та згідно з Правилами та Регламентом ПАТ «ФОНДОВА 
БІРЖА ПФТС» та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви 
на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками пода-
ються під час проведення розміщення на біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». 
Заяви обов’язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного 
паперу. Заяви можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні 
та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

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

дичних і фізичних осіб на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «ФОН-
ДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі. 

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками бу-
дуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати». Емітент 
не пізніше одного робочого дня до дня проведення торгової сесії, протягом якої 
буде здійснено розміщення облігацій, подає розпорядження в Публічне акціонер-
не товариство «Національний депозитарій України» (далі також Центральний 
депозитарій) для забезпечення розрахунків за правочинами, що укладатимуться 
на біржі. Центральний депозитарій згідно з Регламентом провадження депози-
тарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів здійснює переказ об-
лігацій, заблокованих на рахунку емітента, на рахунки у цінних паперах покупців. 
Право власності на облігації, придбані в ході укладання договорів з першими 
власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних па-
перах покупця облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з 
цього рахунку, яку надає депозитарна установа покупця. Для здійснення опера-
цій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах в 
обраній ним Депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у 
цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії 
ПАТ «НДУ».

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що 
передбачені даним Проспектом емісії облігацій.

6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінально-

ювартістю/ з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище но-
мінальної вартості)). Запланована ціна продажу облігацій під час укладання 
договорів з першими власниками складає 100% від номінальної вартості обліга-
цій. Під час укладання договорів з першими власниками облігацій фактична ціна 
продажу визначається попитом та пропозицією, але не може бути меншою за 
номінальну вартість.

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта). Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

найменуванняі реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у 
національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери ра-
хунків у національнійта іноземнійвалютах). Оплата облігацій здійснюється 
шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок емітента 
№ 2600901818865 в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» 
МФО 325365, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862.

Строк оплати облігацій. Строк оплати облігацій встановлюється відповідно 
до умов договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення тер-
міну укладання договорів з першими власниками облігацій – 22.11.2018.

Для купівлі облігацій покупець обов’язково повинен мати рахунок у цінних па-
перах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку депозитарних установ. 

Облігації повинні бути повністю сплачені до закінчення терміну укладення до-
говорів з першими власниками.

7. відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послу-
гами щодо розміщення облігацій цього випуску): 

повне найменування; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; номери телефонів 
та факсів; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, 
андерайтингу;реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення).

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без за-
лучення андерайтера.

8. відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснюва-
ти публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 
розміщення облігацій):
повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
код за ЄДРПОУ 21672206
місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ,  

вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
номери телефонів та факсів тел.: +38 (044) 277-50-00
номер і дата видачі ліцензії на
провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з організації торгівлі 
на фондовому ринку

Ліцензія на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів — діяль-
ності з організації торгівлі на фондовому 
ринку серії АД №034421, видана Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, дата видачі 11.06.2012 р, строк дії з 
05.03.2009 до 05.03.2019 

9. відомості про центральний депозитарій цінних паперів: 
повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙУКРАЇНИ»
місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ 30370711
Реквізити договору (попередньо-
го договору) про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення)

Заява про приєднання до Умов Договору про 
обслуговування випусків цінних паперів 
№ ОВ-8941 від 29.09.2017

10. відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власни-
ків іменних цінних паперів (депозитарну установу / центральний депозита-
рій цінних паперів):
повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙУКРАЇНИ» 
(Набув статусу Центрального депозитарію)

місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
код за ЄДРПОУ 30370711
Реквізити договору (попередньо-
го договору) про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення)

Заява про приєднання до Умов Договору про 
обслуговування випусків цінних паперів 
№ ОВ-8941 від 29.09.2017

Номер, серія та дата видачі 
ліцензії на здійснення професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності 
депозитарної установи 
(зазначаються у разі, якщо 
особою, визначеною на надання 
емітентуреєстру власниківімен-
нихцінних паперів, є депозитар-
на установа)

Набув статусу Центрального Депозитарію 
України

7) Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною. 

У разі визнання емісії облігацій недійсною у процесі публічного розміщення 
облігацій,емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених в оплату 
за облігації протягом десяти робочих днів з моменту визнання емісії облігацій 
недійсною. Повернення внесків відбувається шляхом перерахування в безготів-
ковому порядку на поточний рахунок першого власника, що зазначений в догово-
рі купівлі – продажу, укладеному першим власником з емітентом в процесі публіч-
ного розміщення облігацій.

8) Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі незатвердження вустановлені строки результатів укладення догово-
рів з першими власниками у процесіпублічного/приватного розміщення об-
лігацій:

У разі не затвердження Загальними зборами учасників у встановлені строки 
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного роз-
міщення облігацій, емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених 
в оплату за облігацій, протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку для 
затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій. 
Повернення внесків відбувається шляхом перерахування коштів в безготівковій 
формі на поточний рахунок першого власника, що зазначений в договорі купівлі – 
продажу, укладеному першим власником з емітентом в процесі публічного роз-
міщення облігацій.

9) порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення та-
ких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій). 

Не передбачений у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщення 
облігацій.

10) перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначен-
ням:

Перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщен-
ня облігацій.

11) Умови та дата закінчення обігу облігацій:
Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення 
облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде до-
датково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати 
розміщення облігації у друкованих виданнях, у яких був надрукований проспект 
емісії облігацій, до 22.05.2025 включно.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та 
нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких об-
межень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних 
паперах, що відкриті у Депозитарній установі. Для отримання та здійснення опе-
рацій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обрано-
го ним Депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з 
моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у Депо-
зитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається 
Депозитарною установою.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами 
емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
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Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальноївартості.

12) Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій.
Емітент не встановлює для себе зобов’язання з обов’язкового викупу обліга-

цій.
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу об-

лігацій.
За бажанням власника облігацій та за згодою Емітента власник облігацій має 

право протягом терміну обігу облігацій подати облігації Емітенту для їх викупу.
Для реалізації вказаного права власники облігацій мають подати на адресу 

Емітента (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 59) заяви про намір пред’явити обліга-
ції для викупу.

Заяви, що подаються власниками облігацій – юридичними особами, мають 
містити такі відомості:назву продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на 
документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, дові-
реність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; 
поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної 
пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку 
в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в 
цінних паперах.

Заяви, що подаються власниками облігацій – фізичними особами, мають міс-
тити такі відомості: прізвище, ім’я, по-батькові власника облігацій або уповнова-
женого представника (у разі подання заяви представником, потрібно зазначити 
документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди), кількість об-
лігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити, поштову адресу, контактні 
телефони, адресу електронної пошти (за наявності); номер рахунку в цінних па-
перах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуго-
вує рахунок в цінних паперах.

Заява подається у письмовій формі та підписується особою, що має відповід-
ні повноваження. Заява подається рекомендованим листом або шляхом подання 
особисто Емітенту під розписку про вручення за місцем знаходження Емітента.

Датою отримання заяви про викуп при направленні її рекомендованим лис-
том є дата одержання листа Емітентом.

На підставі поданої заяви Емітент протягом тридцяти календарних днів з мо-
менту її одержання приймає рішення про здійснення викупу облігацій або від-
мовляє у здійсненні такого викупу.

Про прийняте рішення щодо викупу та дату прийняття такого рішення Емітент 
повідомляє протягом 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення, 
надсилаючи відповідне повідомлення на адресу власника облігацій, вказану в 
його заяві, або шляхом вручення йому такого повідомлення особисто під розпис-
ку про вручення.

У разі прийняття Емітентом рішення щодо здійснення викупу облігацій, викуп 
здійснюється за місцезнаходженням Емітента шляхом укладення протягом 
5 (п’яти) робочих днів з дати одержання власником облігацій відповідного повідо-
млення, договору купівлі-продажу облігацій. В строки, визначені договором 
купівлі-продажу облігацій, власник облігацій надає Депозитарній установі розпо-
рядження та інші необхідні документи для перерахування облігацій на рахунок 
Емітента, а Емітент перераховує горошові кошти на рахунок власника облігацій 
за ціною, що визначена у договорі купівлі-продажу.

Емітент має право протягом строку обігу облігацій за власною ініціативою на 
підставі рішення загальних зборів учасників Емітента та за згодою власника об-
лігацій здійснити викуп облігацій.

У цьому випадку Емітент направляє на адресу власника облігацій письмове 
повідомлення з пропозицією викупити належні власнику облігації шляхом укла-
дення договору купівлі-продажу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати 
одержання власником облігацій такого повідомлення.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента власник облігацій повинен про-
тягом 5 (п’яти) робочих днів з дати одержання такого повідомлення звернутися 
до Емітента для укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

Викуп здійснюється шляхом укладення договору купівлі-продажу, за яким 
власник облігацій надає Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні 
документи для перерахування облігацій на рахунок Емітента, а Емітент пере-
раховує визначену в договорі суму грошових коштів на рахунок власника обліга-
цій.

Емітент викуповує облігації за їх номінальною вартістю, при цьому одночасно 
виплачує суму відсоткового доходу, що розраховується за такою формулою:

Сі = N×(UAH%i / 100%)×t/365
де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка (7% річних); t – кількість днів з дати початку відсо-

ткового періоду, у якому здійснюється викуп облігацій, до дати укладення догово-
ру купівлі-продажу облігацій;

365 – кількість днів у році;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї 

копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу 
встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Викуп облігацій та виплата відсоткового доходу здійснюється в національній 
валюті України – гривні.

Рішення про викуп та анулювання викуплених облігацій приймається загаль-
ними зборами учасників Емітента.

13) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прий-
няття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1. Дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями. Порядок випла-
ти відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/
приватне розміщення відсоткових облігацій):

За відсотковими облігаціями серії А відсотковий дохід нараховується відпо-
відно до відсоткових періодів та сплачується у строки, вказані в таблиці:

відсо-
тковий
період

початок 
відсоткового 

періоду

Кінець 
відсоткового 

періоду

Строки виплати 
відсоткового 

доходу

тривалість 
відсотко-вого 
періоду, днів

1 22.05.2018 22.05.2019 23.05.2019-
24.05.2019

365

2. 23.05.2019 22.08.2019 23.08.2019-
24.08.2019

91

3. 23.08.2019 22.11.2019 23.11.2019-
24.11.2019

91

4. 23.11.2019 22.02.2020 23.02.2020-
24.02.2020

91

5. 23.02.2020 24.05.2020 25.05.2020-
26.05.2020

91

6. 25.05.2020 24.08.2020 25.08.2020-
26.08.2020

91

7. 25.08.2020 24.11.2020 25.11.2020-
26.11.2020

91

8. 25.11.2020 24.02.2021 25.02.2021-
26.02.2021

91

9. 25.02.2021 27.05.2021 28.05.2021-
29.05.2021

91

10. 28.05.2021 27.08.2021 28.08.2021-
29.08.2021

91

11. 28.08.2021 27.11.2021 28.11.2021-
29.10.2021

91

12. 28.11.2021 27.02.2022 28.02.2022-
01.03.2022

91

13. 28.02.2022 30.05.2022 31.05.2022-
01.06.2022

91

14. 31.05.2022 30.08.2022 31.08.2022-
01.09.2022

91

15. 31.08.2022 30.11.2022 01.12.2022-
02.12.2022

91

16. 01.12.2022 02.03.2023 03.03.2023-
04.03.2023

91

17. 03.03.2023 02.06.2023 03.06.2023-
04.06.2023

91

18. 03.06.2023 02.09.2023 03.09.2023-
04.09.2023

91

19. 03.09.2023 03.12.2023 04.12.2023-
05.12.2023

91

20. 04.12.2023 04.03.2024 05.03.2024-
06.03.2024

91

21. 05.03.2024 05.06.2024 06.06.2024-
07.06.2024

91

22. 06.06.2024 05.09.2024 06.09.2024-
07.09.2024

91

23. 06.09.2024 06.12.2024 07.12.2024-
08.12.2024

91

24. 07.12.2024 08.03.2025 09.03.2025-
10.03.2025

91

25. 09.03.2025 22.05.2025 23.05.2025-
23.08.2025

75

Остання виплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням облігацій.
Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святко-

вий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового 
доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим 
(вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями за такі святкові (ви-
хідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рі-
шення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та 
порядок виплати відсоткового доходу.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розрахо-
вується за формулою:

Сі = N×(UAH%i / 100%)×t/365
де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка – 7% річних; 
t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
365 – кількість днів у році;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї 

копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу 
встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на всі відсоткові періоди для облігацій встановлюється в 
розмірі 7% (сім відсотків) річних.
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Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі да-
них реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм ста-
ном на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсо-
ткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути 
проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до осо-
бистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховують-
ся та не виплачуються.

- валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (націо-
нальна або іноземна валюта. 

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України 
– гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, емі-
тент здійснює таке утримання на умовах та в порядку, передбачених чинним 
законодавством України.

- порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення 
виплати відсоткового доходу заоблігаціями.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забез-
печується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального 
депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на 
підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 
24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр 
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпоря-
дження емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяль-
ність. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом пере-
казу емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним де-
позитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фі-
нансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для 
здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Цен-
трального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового 
центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахун-
ку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ 
та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам 
облігацій.

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути 
проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до осо-
бистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховують-
ся та не виплачуються.

14) порядок погашення облігацій:
1. Дати початку і закінчення погашення облігацій:
Дата початку погашення облігацій – 23.05.2025
Дата закінчення погашення облігацій – 23.08.2025
2. Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про 

розміщення цільових облігацій):
Рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій емітентом не 

приймалося.
3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, 

у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі 
прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):

Здійснення емітентом погашення облігацій забезпечується Централь-
ним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. По-
гашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Централь-
ним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню 
початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозита-
рієм на підставі відповідного розпорядження емітента у строки, визначені 
законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на раху-
нок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунко-
вому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання докумен-
тів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру 
здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні 
грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів 
у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні уста-
нови та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти влас-
никам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування 
рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами обліга-
цій.

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національ-
ній валюті України – гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання 
на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, емі-
тент здійснює таке утримання.

4. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників обліга-
цій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 
(серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облі-
гацій; строк, у якийоблігації мають бути пред’явлені для дострокового по-
гашення) 

Випуск облігацій може бути достроково погашений за ініціативою Емітен-
та. Органом, уповноваженим приймати рішення про дострокове погашення 
облігацій, є загальні збори учасників Емітента. В цьому випадку Емітент 
шляхом опублікування повідомлення про дострокове погашенння у тому ж 
офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента, за 30 (трид-

цять) календарних днів до дати погашення облігацій, повідомляє власників 
облігацій про дострокове погашення. В даному повідомленні Емітент вста-
новлює нову дострокову дату погашення облігацій та надсилає власникам 
облігацій персональні листи-повідомлення за 30 (тридцять) календарних 
днів до дати погашення облігацій. Послідовність дій Емітента та власників 
облігацій при достроковому погашенні такі ж як і при запланованому пога-
шенні облігацій.

Дострокове погашення облігацій відбувається за їх номінальною вартістю 
в національній валюті України – гривні.

День, що передує даті дострокового погашення облігацій, є останнім днем 
обігу облігацій. 

при достроковому погашенні облігацій власникам облігацій випла-
чується їх номінальна вартість та відсотковий дохід, що розраховуєть-
ся за формулою: 

Сі = N×(UAH%i / 100%)×t/365
де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка – 7% річних; 
t – кількість днів з дати початку відсоткового періоду, у якому здійснюється 

дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення;
365 – кількість днів у році;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї 

копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового до-
ходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати одно-
го року з дати погашення.

5. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власниківоблігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення). 

Можливість дострокового погашення емітентом випуску (серії) облігацій 
за вимогою власників облігацій не передбачена.

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

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр власників не 
містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номі-
нальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депо-
нується на відповідному рахунку емітента до особистого звернення власників 
облігацій та виплачується після надання даних про реквізити, за якими пови-
нна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні. 
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

15) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента 
в разі оголошення ним дефолту

В разі неспроможності емітента облігацій у строк, встановлений у цьому 
Проспекті емісії, погасити частину чи повну вартість облігацій та/або випла-
тити відсотковий дохід за облігаціями, емітент публікує інформацію про таку 
неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й Проспект емісії обліга-
цій, не менше як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення терміну 
погашення облігацій. Рішення про оголошення дефолту приймається Загаль-
ними зборами учасників Емітента.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задово-
лення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том».

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

Розмір власного капіталу емітента станом на 31.12.2017 року становить 
13 982,0 тис.грн. (тринадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дві тисячі гри-
вень), з урахуванням номінальної вартості облігацій 30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій переви-
щує розмір власного капіталу Емітента.

17) Інші відомості*
Інших відомостей немає.
18) реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій , що проводить-

ся національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може 
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. відповідальність за 
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для 
реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які під-
писали ці документи.
Від емітента:
Директор ТОВ «ГК «ЯРОВІТ»

Бухгалтер ТОВ «ГК «ЯРОВІТ»
Від аудитора:

Директор
Від фондової біржі, через яку прийнято 
рішення здійснювати публічне 
розміщення облігаці:

Від ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
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проСпеКт
емісії облігацій

товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «ІнвеСтБУд Гарант»,
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 «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»
2) скорочене найменування (за наявності): ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»
3) код за єдрпоУ: 35059000
4) місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літера А
5) засоби зв’язку: телефон + 38 044 281-48-09
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» (надалі також Емітент) зареєстровано Печерською районною у м. Києві 
державною адміністрацією, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців номер 1 070 102 0000 027604. 
Дата державної реєстрації Емітента: 10.04.2007 року.

7) предмет і мета діяльності:
Витяг зі Статуту Емітента: 
«….
Стаття 2. мета І предмет ГоСподарСЬКоЇ дІялЬноСтІ товариСтва.
2.1. Метою діяльності Товариства є одержання законного прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах і реалізація на підставі 
одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників Товариства.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Будівництво житлових і нежитлових будівель • 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 
Консультування з питань комерційної діяльності й керування• 
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. • 
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки • 
Здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення• 
Здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничого призначення • 
Ремонт будов і споруд невиробничого призначення • 
Ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення населення• 
Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки• 
Дилерство операторів стільникової, дротової та інших видів зв’язку• 
Створення та супроводження програмного забезпечення• 
Реалізація та обслуговування оргтехніки, засобів зв’язку• 
Продаж послуг операторів зв’язку та ІР – телефонії• 
Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших • 

послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) 
Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового• 
Видавницька діяльність • 
Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач • 
Виробництво деталей електронного обладнання • 
Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації• 
Виробництво засобів для аудіо- та відеозапису• 
Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури та приладів• 
Діяльність автомобільного вантажного транспорту• 
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку • 
Діяльність, пов’язана з іноземною валютою• 
Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту • 

інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації
Допоміжна діяльність у сфері страхування• 
Допоміжна діяльність у сфері фінансів• 
Електромонтажні роботи• 
Здійснення операцій з металобрухтом• 
Оптова торгівля відходами та брухтом• 
Оброблення металевих відходів та брухту• 
Виробництво залізничного рухомого складу • 
Оптова торгівля хімічними продуктами• 
Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням• 
Інжинірингова діяльність • 
Інформаційно-обчислювальне обслуговування• 
Керівництво підприємствами• 
Консультації з питань інформатизації• 
Консультації з питань комерційної діяльності та управління• 
Контроль та регулювання портфеля активів• 
Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення• 
Купівля та продаж земельних ділянок• 
Міжнародні відносини • 
Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та, повітряним, річковим, морським транспортом• 
Монтаж електронно-обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації• 
Монтаж і встановлення апаратури для запису і відтворення звуку і зображення • 
Монтаж і встановлення апаратури для трансляції і ретрансляції передач • 
Монтаж систем протипожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен • 
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення • 
Надання послуг телефонного зв’язку, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації• 
Надання послуг, пов’язаних з охороною державної, та іншої власності, а також охороною громадян• 
Наукові дослідження, пов’язані зі створенням і використанням космічної техніки та технологій• 
Небанківські види грошового посередництва• 
Обробка даних• 
Оптова торгівля• 
Оптова торгівля паливом • 
Оптова торгівля продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами • 

товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ «ІнвеСтБУд Гарант»



№89, 11 травня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

39

Оптова торгівля фармацевтичними товарами • 
Патентна діяльність • 
Передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об’єктів• 
Передача до найму власної та державної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення• 
Передача до найму власної та державної нерухомості невиробничого призначення• 
Передача до найму земельних ділянок• 
Передача до найму офісного обладнання і комп’ютерної техніки• 
Пересилання грошових переказів, листів, поштових карток• 
Підбір та забезпечення персоналом• 
Посередництво в кредитуванні • 
Посередництво в торгівлі різними товарами• 
Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном• 
Посередництво у торгівлі паливом, металами, корисними копалинами та хімікатами• 
Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здачі в оренду та при оцінці нерухомості виробничо-технічного призначення • 
Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здачі в оренду та при оцінці нерухомості невиробничого призначення • 
Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здачі в оренду та при оцінці земельних ділянок• 
Послуги у сфері відпочинку та розваг• 
Поштові послуги • 
Продаж по пошті• 
Рекламна діяльність • 
Ремонт апаратури для запису і відтворення звуку та зображення • 
Ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції передач • 
Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму • 
Ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого обладнання для обробки інформації• 
Ремонт електропобутових товарів • 
Ремонт і технічне обслуговування електрообладнання • 
Ремонт і технічне обслуговування електророзподільчої і контрольної апаратури• 
Ремонт контрольно-вимірювальної апаратури• 
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури • 
Робота з базами даних • 
Роботи по електрообладнанню будівель• 
Роздрібна спеціалізована торгівля іграми та іграшками • 
Роздрібна спеціалізована торгівля комп’ютерами, стандартним програмним забезпеченням та обладнанням для зняття інформації з каналів зв’язку • 
Роздрібна спеціалізована торгівля фотографічною, оптичною і точною технікою• 
Роздрібна торгівля продовольчими та промисловими товарами• 
Роздрібна торгівля всіма видами товарів, що виконується комівояжерами• 
Роздрібна торгівля книгами, газетами та журналами• 
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними виробами• 
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами• 
Розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв’язку, інших • 

засобів негласного отримання інформації
Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових • 

частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем телерадіомовлення
Секретарські послуги, послуги переводу та експедиторська робота • 
Сертифікаційна діяльність • 
Складування• 
Створення програмного забезпечення• 
Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерної техніки• 
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки • 
Тиражування відеозаписів • 
Тиражування записів на магнітних носіях • 
Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів• 
Тиражування звукозаписів• 
Транспортна обробка вантажів • 
Транспортні послуги• 
Управління нерухомістю• 
Управління фінансовими ринками• 
Фізкультурно - оздоровча та спортивна діяльність• 
Фінансове посередництво• 
Фінансовий лізинг • 
Фінансові консультації • 
Юридична практика • 
Послуги Internet – провайдера• 
Комунікаційні та Internet – послуги • 
Проектування, монтаж, наладка та супроводження корпоративних та локальних електронних мереж • 
інші види діяльності, не заборонені законодавством України.• 
2.3. Діяльність Товариства не обмежується обумовленою даним Статутом. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони • 

мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим 
угодам і відповідають цілям і завданням даного Статуту.

2.4. Види діяльності, передбачені даним Статутом, що потребують ліцензування, патентуван ня або отримання спеціальних дозволів, здійснюються Това-• 
риством після одержання відповідних лі цензій, патентів, дозволів.»

8) перелік засновників емітента:
Єдиним засновником Емітента була компанія «ПРИВАТІСТ8 ЛІМІТЕД» (PRIVATEAST8 LIMITED) юридична особа за законодавством Кіпру, зареєстрована 
27.02.2007 р., реєстраційнний № 193145, місцезнаходження : Арх. Макаріу ІІІ, 115, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, П.С. 3021, Лімассол, Кіпр.

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітен-
та):
Витяг зі Статуту Емітента: 
«…..
Стаття 7. виЩий орГан УправлІння товариСтва.
7.1 Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Загальні Збори Учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або призна-
чених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого 
представника на Загальних Зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Збо-
рах Учасників Товариства іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Брати участь у Загальних Зборах Учасників з правом дорадчого 
голосу може Генеральний директор, який не є Учасниками Товариства.
7.2. Загальні Збори Учасників обирають Голову Товариства, який виконує функції та повноваження, які передбачені законодавством України, в тому числі в пе-
ріод між проведенням Загальних зборів Учасників. Головою Товариства може бути обрана фізична або юридична особа. У випадку обрання Головою
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Товариства юридичної особи від її імені функції виконує уповноважений представник – фізична особа (представник за довіреністю).
7.3. Загальні Збори Учасників Товариства приймають рішення на своїх засіданнях. В голосуванні беруть участь Учасники Товариства, або їх представники, що 
діють на підставі довіреностей. Кожний Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.
Рішення Загальних Зборів Учасників Товариства приймаються шляхом відкритого голосування. 
Прийняті Загальними Зборами Учасників рішення є обов'язковими для Товариства та його Учасників.
7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:
а) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання;
б) внесення змін до Статуту, в тому числі зміна розміру його Статутного (складеного) капіталу;
в) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) Генерального директора від виконання обов’язків, призначення виконуючого обов’язки Генерального дирек-
тора Товариства, визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення ревізійної комісії та визначення повноважень її членів;
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку покриття збитків, 
порядку розподілу прибутку;
д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження статутів та положень про них;
е) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
ж) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
з) виключення Учасника зі складу Учасників Товариства;
и) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
ї) прийняття до складу Товариства нових Учасників;
й) призначення аудиторських перевірок;
к) надання попередньої згоди Генеральному директору на придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів 
або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів;
л) надання попередньої згоди Генеральному директору на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання;
м) надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення правочинів на суму 1000 000 (один мільйон) гривень і більше;
н) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
о) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об’єктів;
п) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
р) обрання та відкликання Голови Товариства.
Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства не можуть бути передані виконавчому органу Товариства.
З питань, зазначених в пунктах а), б), з) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загаль-
ної кількості голосів учасників Товариства. 
7.5. Рішення з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників.
7.6. Загальні Збори Учасників Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш 
як 60% голосів. 
7.7. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі із тих, що передані Загальними Збо-
рами Учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.
7.8. Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства. Чергові Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше ніж двічі на рік. 
Позачергові збори учасників скликаються на вимогу одного з Учасників Товариства та/або на вимогу Голови Товариства та/або на вимогу Генерального дирек-
тора Товариства. 
Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються шляхом направлення кожному учаснику письмового повідомлення поштою, електро-
нними засобами зв’язку (факс, електрона пошта) або особисто під розписку учасника (керівного органу учасника або повноважного представника учасника) із 
зазначенням часу і місця проведення, порядку денного Загальних зборів. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних 
зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 
25 днів до початку загальних зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися 
з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх 
учасників, присутніх на Загальних зборах.
Якщо всі сто відсотків учасників Товариства не заперечують проти проведення Загальних Зборів Учасників раніше ніж за 30 днів до дати скликання цих зборів, 
то такі збори можуть бути проведені раніше та будуть вважатись повноважними.
7.9. Рішення з питань порядку денного Загальних Зборів Учасників можуть прийматись методом опитування. 
7.10. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються поштою, електронними засобами зв’язку (факс, електрона пошта) або особисто 
під розписку 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 проінформовані Головою Товариства про прийняте рішення.
Стаття 8. виКонавЧий орГан товариСтва. 
8.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво, є Генеральний директор Товариства.
8.2. Генеральний директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів. Генеральний директор 
підзвітний Зборам та організує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників.
8.3. До повноважень Генерального директора належать:
а) внесення пропозицій на розгляд Зборів Учасників щодо змін та доповнень до Статуту Товариства;
б) визначення системи діловодства у Товариства, у тому числі загальні умови та порядок підписання угод (договорів, контрактів тощо);
в) внесення пропозицій на розгляд Зборів щодо придбання та відчуження основних фондів;
г) затвердження знаків для товарів і послуг;
д) прийняття рішення з питань соціального забезпечення і захисту працівників Товариства; 
е) забезпечення виконання рішень Зборів; 
ж) укладання, зміна, розірвання угод (договорів, контрактів тощо), в тому числі зовнішньоекономічних, що відповідають чинному законодавству та Статуту Това-
риства від імені Товариства, сума яких менше 1 000 000 (один мільйон) гривень;
з) за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства укладання, зміна, розірвання угод (договорів, контрактів тощо), в тому числі зовнішньоекономічних, що 
відповідають чинному законодавству та Статуту Товариства від імені Товариства, сума яких становить 1 000 000 (один мільйон) гривень та більше;
і) представлення Товариства у будь-яких державних органах, вітчизняних та іноземних підприємствах, організаціях, установах, закладах;
й) Генеральний директор має право першого підпису на всіх платіжних, фінансових та інших документах Товариства;
к) Генеральний директор має право в межах наданих йому цим Статутом повноважень підписувати від імені Товариства будь-які документи, цінні папери, заяви, 
клопотання, листи тощо до будь-яких підприємств, установ, організацій, суду, господарського суду, третейського суду тощо;
л) Генеральний директор має право в межах наданих йому цим Статутом повноважень видавати та підписувати від імені Товариства довіреності третім особам 
на здійснення дій від імені Товариства;
м) прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
н) видання наказів, розпоряджень, які є обов’язковими для виконання всіма співробітниками Товариства;
8.4. Генеральний директор керує всією поточною діяльністю Товариства, здійснює дії від імені Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за ви-
ключенням тих питань, які віднесені до компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства.
Стаття 9. ревІЗІя І КонтролЬ.
9.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах повноважень і 
в порядку визначеними законодавством України, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями.
9.2. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, Загальні збори Товариства можуть формувати органи, що здійснюють по-
стійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються За-
гальними зборами Учасників Товариства.
9.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства, згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених 
законом, може призначатися аудиторська перевірка.
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9.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється цим Статутом і законом. На вимогу будь-кого з учасників 
Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов’язаного майнови-
ми інтересами з Товариством чи його Учасниками. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство. 
9.5. Аудитор та/або аудитори, що проводять аудиторську перевірку мають право витребувати у членів Дирекції будь-які документи та матеріали, що стосуються 
діяльності Товариства, ознайомлюватися з ними, робити з них копії та витяги, відбирати у членів Дирекції пояснення щодо питань діяльності Товариства, роби-
ти висновки щодо діяльності Дирекції та Товариства, а також мають інші права, встановлені законом.
9.6. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.»

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:
Повна назва посади – Генеральний директор; дата призначення: 23.11.2017 р.
Прізвище, ім’я та по батькові - Монахов Денис Юрійович
Рік народження – 1970 рік
Освіта – вища
Кваліфікація – будівництво та експлуатація будівель та споруд
Виробничий стаж – 25 років
Стаж роботи на даній посаді – 4 місяці 
Основне місце роботи – ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»
Посада, яку займає особа на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності):
Голова та члени наглядової ради не передбачені Статутом Емітента та не обирались.
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Ревізор або голова та члени ревізійної комісії не обирались.
корпоративний секретар (за наявності)
Корпоративний секретар Статутом та штатним розкладом Емітента не передбачені та не обирались. 
головний бухгалтер (за наявності) 
Головний бухгалтер відсутній. 

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

Посада Середньомісячна заробітна плата за 
ІVквартал 2017 року, грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік, 
грн.

Генеральний директор 15015,76 6399,77 грн.
2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій

Станом на 21 березня 2018 року статутний капітал Емітента становить 125 083 924,77 гривень (сто двадцять п’ять мільйонів вісімдесят три тисячі дев’ятсот 
двадцять чотири гривні 77 копійок). Статутний капітал сплачено повністю.

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)
Генеральний директор Монахов Денис Юрійович часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %
КомпанІя нортвоК аБ (NORtHWALK AB), юридична особа за законодавством Швеції, реєстраційний номер 556910-5157, зареєстрована адреса: 
Карлсгатан 12А, 211 20 Мальмо, Швеція (Carlsgatan 12a, 211 20 Malmö , Sweden) володіє часткою у розмірі 112 575 532,29 грн.(сто дванадцять мільйонів 
п’ятсот сімдесят п’ять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 29 копійок), що складає 90,00% (дев’яносто відсотків) статутного капіталу Емітента. 

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
У відповідності до фінансової звітності станом на 31.12.2017 р. власний капітал Емітента становить 102 086 700 грн. (сто два мільйони вісімдесят шість тисяч 
сімсот гривень 00 коп.). 

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що 

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

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

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента
Емітент емісію цінних паперів здійснює вперше, відповідно, його облігації не включені до лістингу жодної фондової біржі.

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:
1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

Станом на 31.12.2017 р. численність штатних працівників Емітента склала 1(одна) особа. 
2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

Емітент не має ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності.
3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій 

та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент станом на 31.12.2017 року складає 344 тис. грн. (триста сорок 
чотири тисячі) грн. основним видом діяльності ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» є інвестування будівництва комерційної торгової нерухомості, а саме реалізація 
проекту «Будівництво громадсько-торговельного центру на проспекті Степана Бандери (Московський), 36 у Оболонському районі м. Києва».
Запланований термін здачі об’єкта будівництва в експлутацію – перший квартал 2019 року. До кінця 2019 року Емітент планує здати в оренду не менш як 80% 
площ в об’єкті, а до середини 2020 року досягти кращих по ринку показників вакантності (не більше 2-3%). 
Конкурентною перевагою Емітента є професійно опрацьована, якісна концепція об’єкта, що дозволить залучити у якості орендарів найкращі міжнародні та ві-
тчизняні бренди. Так, станом на кінець 2017 рік Емітентом укладено попередні договори з такими учасниками ринку як H&M, Сільпо на загальну площу 
3200 м. кв.
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
Основним ринком збуту емітента є м. Київ. Основні споживачі послуг – юридичні особи - резиденти України.
Емітент провадить діяльність в сегменті будівництва та експлуатації комерційної торгової нерухомості. 
На даний час цей сегмент ринку нерухомості перебуває у стадії розвитку. Так, за оцінками експертів, станом на кінець 2016 року - перше півріччя 2017 року за-
гальний обсяг професійних торгових об’єктів Києва досяг значення від 1,236 млн. м2 (дані Collierrs International) до 1,330 млн. м2 (дані UTG), що відповідає по-
казнику 419 - 460 м2 на одну тисячу мешканців. Для порівняння рівень насичення якісними торговими площами у Братиславі складає 1085 м2, у Празі – 754 м2, 
Варшаві - 663 м2 на одну тисячу мешканців. У зв’язку зі стабілізацією економічної ситуації, курсу валюти та збільшенням відвідуваності торговельних центрів, 
спостерігається збільшення товарообігу. Відповідно до даних Державної служби статистики України, зростання обсягів роздрібного товарообігу України за 2016 
рік склало 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (у Києві +4,8%), а 2017 року збільшилось на 8,8% у порівняння з 2016роком. 
Відповідно до оглядів ринку торгової нерухомості станом на кінець 2016 року (дані Collierrs International) - перше півріччя 2017 року (дані компанії UTG), ключо-
вими тенденціями розвитку галузі будівництва та експлуатації торгової нерухомості є:
- зростання попиту серед активних орендарів торгової нерухомості у зв’язку зі збільшенням товарообігу ритейлерів, що, в свою чергу, призводить до поступово-
го зниження вакантності та зростання ставок оренди;
- збільшення пропозиції професійних торгових площ у 2018-2020 роках на 250-626 тис. м2, при цьому реалізація заявлених проектів великоформатних профе-
сійних ТРЦ призведе до якісного зростання ринку та (за умови покращення благополуччя населення) буде сприяти подальшій експансії міжнародних ритейле-
рів;
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- збереження (з тенденцією до підвищення) средньої орендної ставки в торгових центрах Києва (для приміщень площею 100-200м2) в 2016-першій половині 2017 
року на рівні 30-33 доларів США/м2 на місяць, без урахування ПДВ, при цьому, найвищі орендні ставки в найбільш успішних ТЦ/ТРЦ Києва склали 50-65 доларів 
США/м2/місяць на аналогічні приміщення; 
- стабілізація середньозваженого рівня вакантності торгових площ з близько 10% станом на кінець 2016 року до 6,5% на перше півріччя 2017 року, при цьому в 
кращих торгових центрах Києва спостерігається рівень вакантності не больше 2%;
- помітне підвищення середньозваженого показника відвідуваності ТРЦ, яке склало +12-18% для різних форматів ТРЦ, у першому півріччі 2017 року (значеня - 
близько 797 чол.на 1000 м2) порівняно з аналогічним періодом 2016 року, що свідчить про бажання споживачів відвідувати та купувати товари в якісних, про-
фесійних та комфортних торговельних центрах з продуманою концепцією; 
- продовжуються перемовини з цілою низкою великих міжнародних операторів – IKEA, H&M, Koton, Starbucks та інші, які не представлені на українському 
ринку, та, вихід яких може відбутися в найближчій перспективі.
Отже, за оцінками експертів, ринок торговельної нерухомості в Києві продовжує відновлення після спаду в 2014-2015 роках, а перспективне відкриття нових 
якісних, професійних торговельних центрів дає підґрунтя для широкої появи міжнародних брендів на українському ринку та, відповідно, буде сприяти подаль-
шому динамічному розвитку ринку. 
Сезонний характер виробництва в діяльності Емітента відсутній. 
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Станом на 31.12.2017 року обсяг капітальних інвестицій Емітента складає 872 345 тис. грн. Зазначені інвестиції спрямовані на реалізацію проекту «Будівни-
цтво громадсько-торговельного центру на проспекті Степана Бандери (Московський), 36 у Оболонському районі м. Києва». 
тов «ІнвеСтБУд Гарант» є власником об’єкту нерухомого майна - незавершеного будівництва (ТРЦ Блокбастер Молл), що знаходиться за адресою 
м. Київ, проспект Степана Бандери (Московський), буд. 36. Право власності на незавершене будівництво громадсько – торговельного центру на проспекті Сте-
пана Бандери (Московський), 36 у Оболонському районі належить Емітенту на підставі Договору купівлі продажу незавершеного будівництва, посвідченого 
приватним нотаріусом Русанюком З.З. 26.11.2015 р. за реєстровим №4529. Право власності на незавершене будівництво зареєстровано у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 26.11.2015р. приватним нотаріусом КМНО Русанюком З.З. (номер витягу 48478894, дата та час формування:26.11.2015р.; 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 260801580000). 
Ступінь готовності об’єкта незавершенного будівництва складає 52% (п’ятдесят два відсотки) відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.12.2017р. індексний номер витягу 106275272. 
Об’єкт нерухомого майна - незавершене будівництво розташовано на земельній ділянці 4,2801 Га, кадастровий номер 8000000000:78:192:0008, цільове призна-
чення: для будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько – торговельного центру, право користування якою належить Емітенту на підставі Договору 
суборенди земельної ділянки укладеного між ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» та Публічним акціонерним товариством «КИЇВХІМПОСТАЧ», посвідченого приватним 
нотаріусом КМНО Русанюком З.З. 28.01.2016 року за реєстровим №174. Право оренди земельної ділянки зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно 28.01.2016 р. приватним нотаріусом КМНО Русанюком З.З. (номер інформаційної довідки 52249316; номер запису про інше речове право: 
13041740, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 835520380000).
Експертизу проекту будівництва проведено та затверджено Державним підприємством «Укрдержбудекспертиза». Відповідно до Експертного звіту щодо роз-
гляду проектної документації за проектом «Будівництво громадсько-торговельного центру на просп. Московський, 36 у Оболонському районі м. Києва» від 
27.02.2014 року № 00-1476-13/ЦБ:
- загальна площа будинку: 93 498,50 кв. м.
- корисна площа: 90 256,80 кв.м.
Емітент є замовником будівництва проекту «Будівництво громадсько-торговельного центру на проспекті Степана Бандери (Московський), 36 у Оболонському 
районі м. Києва» відповідно до Договору про делегування функцій замовника № 1/06-16 від 01.06.16 року, укладеного між ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» 
(Замовник) та ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ» (Повірений). 
емітент також володіє правами на суміжні з проектом забудови земельні ділянки, а саме:
- Земельна ділянка площею 0,4635 Га, місце розташування – проспект Московський, 24-а у Оболонському районі м. Києва, кадастровий номер – 8000000000:78:192:0073, 
цільове призначення: для будівництва громадсько – торговельного центру. Право на користування належить Емітенту на підставі Договору оренди земельної ділянки 
укладеного між ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» та Київською міською радою, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Дем’яненко Т.М. 15.08.2015 року за реєстровим 646. 
Право оренди земельної ділянки зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 15.08.2015 р. приватним нотаріусом КМНО Дем’яненко Т.М 
(індексний номер витягу: 42342864, номер запису про інше речове право: 10818924, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 7040033780000);
- Земельна ділянка площею 3,2185 Га, місце розташування – проспект Московський, 26а в Оболонському районі м. Києва, кадастровий номер – 8000000000:78:192:002, 
цільове призначення: для експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд. Право на користування належить Емітенту на підставі Договору оренди земель-
ної ділянки, укладеного між ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» та Київською міською радою, посвідченого приватним нотаріусом КМНО Дем’яненко Т.М 25.12.2015 року за ре-
єстровим 1158. Право оренди земельної ділянки зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.12.2015 р. приватним нотаріусом КМНО 
Дем’яненко Т.М (індексний номер витяг: 50919255, номер запису про інше речове право: 12770637, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 716929780380);
- Земельна ділянка площею 1,3673 Га, місце розташування – проспект Московський (затока Волковата) в Оболонському районі м. Києва, кадастровий номер – 
8000000000:78:192:0058, цільове призначення: для будівництва, обслуговування та експлуатації об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури та дорожнього господар-
ства (транспортна розв’язка під’їздних шляхів до громадсько – торгівельного центру із енергетичною системою споруд освітлення, очисних споруд та декоративним озеле-
ненням території загального користування). Право на користування належить Емітенту на підставі Договору суборенди земельної ділянки укладеного між ТОВ «ІНВЕСТБУД 
ГАРАНТ» та Публічним акціонерним товариством «КИЇВХІМПОСТАЧ», посвідченого приватним нотаріусом КМНО Краковецькою А.М, 26.04.2016 року за реєстровим 
№ 650. Право оренди земельної ділянки зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 28.01.2016 р. приватним нотаріусом КМНО Краковець-
кою А.М. (номер інформаційної довідки 58208919; номер запису про інше речове право: 14333136, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 704017780000).
У зв’язку з розширенням території для забудови, станом на дату прийняття рішення про розміщення облігацій Емітентом замовлено внесення змін до 
проектної документації з будівництва об’єкту, що будуть полягати у збільшенні площі об’єкта до близько 150 000 м. кв. (відповідно до попередніх розрахунків). 
стратегію досліджень та розробок
Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.
основних конкурентів емітента
Основними конкурентами Емітента є провідні девелопери м. Києва, власники торгівельних центрів «Lavina Молл», «Dream Town», «Sky Mall», «Караван», 
«Gulliver Shoping Mall», «Ocean Plaza», «ЦУМ». 
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
Емітент не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств.
відомості про філії та представництва емітента
Емітент не має філій та представництв.

4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним 
правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 
припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином

Позикодавець Вид
правочину

Номер і дата
укладання
договору

Строк
виконання

зобов’язан-ня

Сума зобов’язання (в 
валюті зобов’язання),

грн.

Порядок
виконання

Остаточна
сума

зобов’язання, грн.

Рішення
судів щодо

зобов’яза-ння
ПАТ ЗНВКІФ 

"Рентал"
Договір позики №19/07/17 від 

19.07. 2017р.
19.07.2018 р.

(1 рік)
163 078 823,80 Діючий договір, 

погашення до 
19.07.2018р.

163 078 823,80 Відсутні

які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним 
правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються 
виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
Кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.
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5) можливі фактори ризику в діяльності емітента. 
До політичних факторів ризику емітента слід віднести можливість зміни політичного курсу влади, що може призвести до гальмування ринкових реформ та зни-
ження загальної ділової активності в Україні. Такий ризик емітент оцінює як незначний або гіпотетичний. 
До економічних факторів ризику в господарський діяльності емітенті насамперед слід віднести стан фінансової кризи, можливість високої інфляції та девальва-
ції, що може призвести до суттєвого подорожчання товарів та послуг, насамперед будівельних матеріалів, обладнання та підвищення комунально-експлуатаційних 
витрат Емітента.
Емітент має чутливість до збільшення вартості запозичених ресурсів, оскільки залучені кошти складають значну долю обігових коштів емітента.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
У 2018-2019 роках Емітент буде продовжувати реалізацію проекту «Будівництво громадсько-торговельного центру на проспекті Степана Бандери (Москов-
ський), 36 у Оболонському районі м. Києва». Крім цього, зусилля Емітента будуть спрямовані на інтенсифікацію переговорів щодо укладення договорів з май-
бутніми орендарями комерційних площ.
Запланований термін здачі об’єкта будівництва в експлутацію – перший квартал 2019 року. 
До кінця 2019 року Емітент розраховує здати в оренду не менш як 80% площ в об’єкті, тобто не менше 70 000 м. кв.
До кінця першого півріччя 2020 року Емітент планує досягнути показника вакантності торгівельних площ не більше 2-3 %.
Конкурентною перевагою Емітента є професійно опрацьована, якісна концепція об’єкту, що дозволить залучити у якості орендарів найкращі міжнародні та ві-
тчизняні бренди. Так, станом на кінець 2017 року Емітентом укладено попередні договори з такими учасниками ринку як H&M, Сільпо на загальну площу 
3200 м. кв. 

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства
Емітент є власником частки в статутному капіталі на суму 14000, 00 (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень, що складає 100% (сто відсотків) корпоративних 
прав ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ПЕТЕЛІН», ідентифікаційний код 24733109, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 9, 
оф.101.
Емітент не має дочірніх підприємств.

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

9)

10)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за пе-
ріод; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, 
тис. грн.
фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капі-
талі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 року

форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. необоротні активи

Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001 1 1
накопичена амортизація 1002 (1) (1)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 834 908 872 345
Основні засоби 1010 21 6
первісна вартість 1011 45 45
знос 1012 (25) (40)
Інвестиційна нерухомість 1015
   Первісна вартість інвестиційної 
нерухомості 1016

   Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
   Первісна вартість довгостроко-
вих біологічних активів 1021

   Накопичена амортизація 
довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові 
інвестиції:
які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підпри-
ємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035 14 14
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 834 943 872 365

II. оборотні активи
Запаси 1100 655 655
Виробничі запаси 1101 655 655
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 466

Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 156 294 94 022

у тому числі з податку на прибуток 1136 2 2
Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками з нарахованих доходів 1140

Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками із внутрішніх розрахун-
ків

1145

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 1155 135 115 398 893

Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 58 120
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 58 120
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у 
страхових резервах 1180

Інші оборотні активи 1190 8 433 76 493
Усього за розділом II 1195 300 555 570 650
III. необоротні активи, утриму-
вані для продажу, та групи 
вибуття

1200

Баланс 1300 1 135 497 1 443 015

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. власний капітал   

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 125 084 125 084
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 18 419 18 419
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 1420 (37 603) (41 417)

Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 105 900 102 087
II. довгострокові зобов'язання і 

забезпечення
Відстрочені податкові 
зобов'язання 1500

Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515 653 740 653 740
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595 653 740 653 740

IІІ. поточні зобов'язання і 
забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгова-
ність за:  

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 85 454 55 922
розрахунками з бюджетом 1620 419 317
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у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 4 3
розрахунками з оплати праці 1630 14 12
Поточна кредиторська заборгова-
ність за одержаними авансами 1635 50 600 458 710

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 239 367 172 223
Усього за розділом IІІ 1695 375 857 687 188
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 1 135 497 1 443 015

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік

форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. фІнанСовІ реЗУлЬтати

Стаття Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 344 102

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050

валовий:
прибуток 2090 344 102
збиток 2095
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 (309) (356)
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180 (3 859) (4 848)
фінансовий результат від 
операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 (3 824) (5 102)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 1
Інші доходи 2240 386 488 000
Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 (376) (488 000)
фінансовий результат до 
оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (3 813) (5 102)
Витрати (дохід) з податку на 
прибуток 2300

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (3 813) (5 102)

II. СУКУпний доХІд

Стаття Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу 
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 (3 813) (5 102)

III. елементи операцІйниХ витрат

Стаття Код рядка За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515 15 18
Інші операційні витрати 2520 4 153 5 186
разом 2550 4 168 5 204

ІV. роЗраХУноК поКаЗниКІв приБУтКовоСтІ аКцІй

Стаття 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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка
За 

звітний 
період

За аналогічний 
період поперед-

нього року
1 2 3 4

І. рух коштів у результаті операцій-
ної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 3000 333 488 131

Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану 
вартість 3006

Цільового фінансування 3010
Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015 789 860 50 600

Надходження від повернення авансів 3020 13 200 2 440
Інші надходження 3095 441 139 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (65 892) (71 980)
Праці 3105 (127) (208)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (32) (60)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (3 964) (4 693)
Витрачання на оплату зобов'язань з 
інших податків і зборів 3118 (3 964) (4 693)

Витрачання на оплату повернення 
авансів 3140 (381 750) -

Інші витрачання 3190 (3 409) (2 649)
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 789 358 461 581

II. рух коштів у результаті інвести-
ційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 386 488 000
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 1
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (376) (488 000)
необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 11

III. рух коштів у результаті 
фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 168 279 160 961
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350 (239 422) (611 887)
Сплату дивідендів 3355
Інші платежі 3390 (718 164) (10 622)
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395 (789 307) (461 548)

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 62 33

Залишок коштів на початок року 3405 58 25
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415 120 58
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Звіт про власний капітал
за 2017 року

форма N4 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 4000
на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 125 084 18 419 (37 603) 105 900
Скоригований залишок на 
початок року 4095 125 084 18 419 (37 603) 105 900

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 (3 813) (3 813)

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

дооцінка (уцінка) необорот-
них 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 (дивіден-
ди) 4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до резервного 
капіталу 4210

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 4225

внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245

вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 4265

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280

Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
разом змін у капіталі 4295 (3 813) (3 813)
Залишок 4300 125 084 18 419 (41 416) 102 087

примІтКи до рІЧноЇ фІнанСовоЇ ЗвІтноСтІ 
за 2017 рік 

форма №5 Код ДКУД 1801008
І. нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних 
активів

Код 
ряд-
ка

Залишок на початок 
року

Надій-
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

амортиза-
ції за рік

Втрати 
від 

змен-
шення 

кориснос-
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна
(переоці-

неної) 
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

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

010

Права користування 
майном

020

Права на комерційні 
позначення

030

Права на об'єкти 
промислової 
власності

040

Авторське право та 
суміжні з ним права

050
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060
Інші нематеріальні 
активи

070 1 1 1 1

Разом 080 1 1 1 1
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)- -________________
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)- _________________
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)- _________________

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

ІІ. основні засоби
Групи осно-
вних засобів

Код
ряд-
ка

Залишок на 
початок року

На-
дій-
шло 
за рік

Переоцін-
ка 

(дооцінка 
+, уцінка 

-)

Вибуло 
за рік

Вибуло за рік Нара-
хо-

вано
амор-
тизації 
за рік

Втрати 
Від 

змен-
шення
корис-
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

у тому числі

первіс-
на (пе-
реоці-
нена) 

вартос-
тість

знос первіс-
на (пе-
реоці-
нена) 

вартос-
тість

знос Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду
первіс-
ної (пе-
реоціне-

ної) 
вартос-

тісті

зносу первіс-
ної (пе-
реоціне-

ної) 
вартос-

тісті

зносу первіс-
на (пе-
реоці-
нена) 

вартос-
тість

знос первіс-
на (пе-
реоці-
нена) 

вартос-
тість

знос первіс-
на (пе-
реоці-
нена) 

вартос-
тість

знос

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

100

Інвестиційна 
нерухомість

105

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої

120

Машини та 
обладнання

130

Транспортні 
засоби

140

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні 
насадження

170

Інші основні 
засоби

180

Бібліотечні 
фонди

190

Малоцінні нео-
боротні 
матеріальні 
активи

200

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210

Природні 
ресурси

220

Інвентарна 
тара

230

Предмети 
прокату

240

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи

250

разом 260
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 

обмеження права власності
(261)- 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)- 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо)

(263)- 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)- 2
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)- 

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)- 
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)- 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)- 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - 
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)- 
Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)- 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 
Найменування 

показника
Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівни-
цтво

280 36 814 791 194

Придбання (виготов-
лення) основних 
засобів

290 623 81 141

Придбання (виготов-
лення) інших 
необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створен-
ня) нематеріальних 
активів

310

Придбання (вирощу-
вання) довгостроко-
вих біологічних 
активів

320

Інші 330
разом 340 37 437 872 345
Із рядка 340 
графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну 
нерухомість

(341) ___________________
______________

фінансові витрати, включені до 
капітальних інвестицій

(342) ___________________
______________

ІV. доходи і витрати 
найменування 

показника
Код 

рядка
доходи 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

Утримання об’єктів 
житлового-
комунального і 
соціально-культурного 
призначення

480

Інші операційні доходи і 
витрати

490 3 859

у тому числі: відраху-
вання до резерву 
сумнівних боргів

491 Х

Непродуктивні витрати і 
втрати

492 Х

Б. доходи і втрати від 
участі в капіталі за 
інвестиціями в:
Асоційовані підприєм-
ства

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 1

Г. Інші доходи і 
витрати
Реалізація фінансових 
інвестицій

570 386 376

Доходи від об’єднання 
підприємств

580

Результати оцінки 
корисності

590

Неопераційна курсова 
різниця

600

Безоплатно одержані 
активи

610 Х

Списання необоротних 
активів

620 Х

Інші доходи і витрати 630
Товарообмінні (бартерні) операції з 
продукцією (товарами, роботами, 
послугами)

(631)_______________________

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

(633)__________________

IV. Грошові кошти
найменування показника Код рядка на кінець року

1 2 3
Готівка 640
Поточний рахунок у банку 650 120
Інші рахунки в банку 
(акредитиви, чекові книжки)

660

Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
разом 690 120

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

VII. Забезпечення і резерви 
Види 

забезпечень і 
резервів

Код 
рядка

За-
ли-
шок 
на 
по-

чаток 
року

Збільшення за 
звітний рік 

Вико-
риста-
но у 
звіт-
ному 
році

Ство-
рено 
неви-
корис-
тану 

суму у 
звітно-
му році 

Сума 
очікувано-

го 
відшкоду-

вання 
витрат 
іншою 

стороною, 
що 

враховано 
при оцінці 
забезпе-

чення

Зали-
шок на 
кінець 
року

Нара-
ховано 
(ство-
рено) 

До-
датко-

ві 
від-

раху-
вання

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

710

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
додаткове 
пенсійне 
забезпечення

720

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
гарантійних 
зобов'язань

730

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
реструктуриза-
цію

740

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
зобов'язань 
щодо 
обтяжливих 
контрактів

750

760
770

Резерв 
сумнівних 
боргів

775

разом 780

VIII. Запаси
Найменування 

показника
Код
ряд-
ка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості 
реалізації *

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і 
матеріали

800

Купівельні 
напівфабрикати та 
комплектуючі 

810

вироби 820
Паливо 830
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Тара і тарні 
матеріали

840

Будівельні матеріали 850
Запасні частини 860
Матеріали 
сільськогосподар-
ського призначення

870

Поточні біологічні 
активи

880

Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети

890

Незавершене 
виробництво

900

Готова продукція 910
Товари 920
Із рядка 920 Балансова вартість запасів:
Відображених за чистою вартістю реалізації (921) ________________________
Переданих у переробку (922) _____________________655
Оформлених в заставу 923)_________________________
Переданих на комісію (924) ________________________
Активи на відповідальному зберіганні 
(позабалансовий рахунок 02)

(925)________________________

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

(926)________________________

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

IX. дебіторська заборгованість
найменування 

показника
Код 

рядка
всього 

на 
кінець 
року

у т.ч. за строком непогашен-
ня

до 12 
місяців

від 12 до 
18 

місяців

від 18 до 
36 

місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгова-
ність за товари, роботи, 
послуги

940 466

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 398 893

Списано у звітному році безнадійної 
дебіторської заборгованості 

(951) _____________________________

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгова-
ність з пов’язаними сторонами

(952) _____________________________

Х. нестачі і витрати від псування цінностей
найменування показника Код рядка Сума

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

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)

980

ХІ. Будівельні контракти 
найменування показника Код рядка Сума

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

ХІІ. податок на прибуток.
найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи: на початок звітного 
року

1220

на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок 
звітного року

1230

на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього

1240

у тому числі: 1241
поточний податок на прибуток 1242
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів

1243

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань

1250

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

ХІІІ. використання амортизаційних відрахувань
найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 15
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на:
будівництво об’єктів 

1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів

1312

з них машини та обладнання 1313
придбання (створення) нематеріальних активів 1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції 
позик

1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код 

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 
вартості 

за рік

ви-
було 

за 
рік

зали-
шок на 
кінець 
року

пер-
вісна 
вар-
тість

накопи-
чена 

аморти-
зація

пер-
вісна 
вар-
тість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

первіс-
на 

вартість

нако-
пиче-

на 
амор-
тиза-
ція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
довгострокові 
біологічні активи 
- усього
в тому числі 

1410

робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
інші довгострокові 
біологічні активи

1415

поточні біологічні 
активи 
- усього
в тому числі: 

1420 Х Х Х Х

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі

1421 Х Х Х Х

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень

1422 Х Х Х Х

Інші поточні біологічні 
активи

1424 Х Х Х Х

 Разом 1430
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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 

первісного 
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 
реалізації

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

1500 ( ) ( ) ( )

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

1520 ( ) ( ) ( )

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

1540 ( ) ( ) ( )

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за єдрпоУ аудиторської фірми або прізви-
ще, ім’я та по батькові аудитора; місцезнаходження або місце прожи-
вання; реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником 
ринку цінних паперів); реквізити свідоцтва про включення до реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого аудиторською палатою 
України: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККА-
УНТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30778330. 01004, м. Київ, вул. Ве-
лика Васильківська (Червоноармійська), 42, оф.5. 
Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 97, оф.3.
Тел./факс: (044)529-63-32. 
Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. 
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 
№2312, видане рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 року 
№99 діє до 28 січня 2021 р.

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

1 дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; 
найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та 
кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення
Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» (далі – Рішення) прийнято 21 березня 
2018 року шляхом відкритого голосування на засіданні позачергових Загальних 
Зборів Учасників ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» (Протокол №01-18 від 21.03.2018 
року). «За» прийняте Рішення та його затвердження проголосували всі два Учас-
ника, що в сукупності володіють 100% (сто відсотків) голосів на Загальних Зборах 
Учасників Емітента або 125 083 924,77 гривень (сто двадцять п’ять
мільйонів вісімдесят три тисячі дев’ятсот двадцять чотири гривні 77 
копійок) від статутного капіталу Емітента. 

2 мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
Фінансові ресурси, залучені від публічного розміщення облігацій у розмірі 
100% коштів будуть спрямовані в повному обсязі на здійснення господар-
ської діяльності Емітента з фінансування будівництва та введення в екс-
плуатацію Громадсько – торговельного центру на проспекті Степана Банде-
ри (Московський), 36 у Оболонському районі м. Києва.

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

Виконання зобов’язань за облігаціями об’єктами житлового будівництва не 
передбачається.

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формуван-
ня і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збит-
ків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від про-
дажу облігацій як результату поточної господарської діяльності
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному 
розміщенні облігацій в рахунок їх оплати для формування і поповнення статут-
ного капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом за-
рахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської 
діяльності

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1) параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; 
звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації
кількість облігацій
загальна кількість облігацій - 306 000 (триста шість тисяч) штук
номінальна вартість облігації
номінальна вартість однієї облігації становить 1000,00 (одна тисяча грн. 00 
копійок) гривень
загальна номінальна вартість випуску облігацій
306 000 000,00 (триста шість мільйонів гривень 00 копійок) грн. 
серія облігацій*
Облігації випускаються однією серією «А»
кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
загальна кількість облігацій - 306 000 (триста шість тисяч) штук
порядкові номери: 000 001 – 306 000 
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
306 000 000,00 (триста шість мільйонів гривень 00 копійок) грн.

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 
про публічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання 
стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати до-
ходу за облігаціями)
Облігації Емітента є звичайними (незабезпеченими), рішення про публічне 
розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.
розмір забезпечення 
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
найменування, місцезнаходження, код за єдрпоУ поручителя(ів)/
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гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ до-
говір поруки)
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок ви-
конання договору) або основні положення гарантії (гарантійного лис-
та): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом від-
носин контролю, укладених правочинів тощо
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації ви-
пуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій:звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про 
зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за 
період; примітки до фінансової звітності, тис. грн.
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням 
реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емі-
тентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум 
забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних поло-
жень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених 
облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облі-
гацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гаран-
тії, строків і порядку виконання)
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими 
гарантіями
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 
поручителя(ів)/гаранта(ів)
Рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій Емітентом не 
приймалось.

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств)*
Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є 
акціонерним товариством.

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення
Власникам облігацій надаються наступні права:
- право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вто-
ринному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення обліга-
цій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 
погашення;
- право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків 
на номінальну вартість 
облігацій відповідно до умов їх емісії;
- надавати облігації в заставу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законо-
давству України.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у по-
рядку, визначеному чинним законодавством України.
Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок 
власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та 
підтверджується випискою з цього рахунку. 

5) інформація про об’єкт житлового будівництва, яким передбачається 
виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, власника земельної 
ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядни-
ка, а також реквізити: 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розта-
шовано об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання 
зобов’язань за цільовими облігаціями; 
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної 
ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво 
об’єкта); 

дозволу на виконання будівельних робіт; 
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших 
документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, пре-
тензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або зміню-
ють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо 
для будівництва об’єкта емітент залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, 
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта житло-
вого будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, 
договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових обліга-
цій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами жит-
лового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються 
кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
Облігації Емітента не є цільовими. Рішення про публічне розміщення цільо-
вих облігацій Емітентом не приймалось.

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емі-
тента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визна-
чення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття Емітентом 
рішення про публічне розміщення облігацій не визначався.

6 порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власника-

ми у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбувати-
меться укладення договорів з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення облігацій
Дата початку укладання договорів з першими власниками – 31 травня 2018 
року 
Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 30 травня 
2019 року (включно)
Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного розміщення облігацій – Україна, 01004, м. Київ, вул. 
Шовковична,42/44, Бізнес-центр «Горизонт», 1 поверх, ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 36184092; ліцензія на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що 
видана ДКЦПФР: серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р., термін дії – до 
16.12.2018 р.; тел.: +38 044 495-74-74; факс: +38 044 495-74-73. 

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо 
на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено)
Укладання договорів з першими власниками може бути закінчено достроко-
во у разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено до-
говори з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі опла-
чені до вказаної дати закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій. Рішення про дострокове закінчення укладання дого-
ворів з першими власниками облігацій приймається Генеральним директо-
ром ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ».

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення догово-
рів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено). У разі якщо на запланова-
ний обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації 
повністю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій Генеральний директор ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» 
приймає рішення про:
- дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів розміщення;
- затвердження звіту про результати розміщення облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в термін укла-
дання договорів із першими власниками згідно Правил ПАТ «Українська біржа» 
та відповідно до вимог чинного законодавства України, подають заяву на купів-
лю цінних паперів. Заява обов’язково повинна містить кількість цінних паперів 
та ціну одного цінного папера. Заяви можуть подавати члени біржі або клієнти 
членів біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. На 
підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між осо-
бою, яка бажає придбати облігації (Покупець) та Емітентом.
До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних 
паперах в обраній ним депозитарній установі.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
В період первинного розміщення особа(особи), яка бажає придбати цінні 
папери (довіритель) звертається до торгівця цінними паперами (повірений), 
з числа тих, які зареєстровані на ПАТ «Українська біржа», і надає йому 
письмове замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з 
першими власниками. Повірений зобов’язується придбати зазначені в до-
говорі цінні папери для Довірителя в термін та на умовах зазначених в до-
рученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випис-
кою з рахунку у цінних паперах власника. Рахунок у цінних паперах 
Покупець повинен відкрити в обраній ним депозитарній установі.
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Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця 
придбати визначену кількість облігацій.
Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється 
Емітентом без використання принципу «поставка цінних паперів проти 
оплати» та згідно з Правилами ПАТ «Українська біржа», що затверджені 
Рішенням НКЦПФР України № 1198 від 08.12.2016 року, умов Договору 
№ 74-ІРО від 20 березня 2018 року про організаційне забезпечення 
проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Українська біржа» та 
Регламенту розміщення облігацій ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ».
Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити 
рахунок у цінних паперах в обраній ним Депозитарній установі. Обіг обліга-
цій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних 
установах та в Депозитарії ПАТ «НДУ».
Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, 
що передбачені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством 
України.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-
ною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією 
(вище номінальної вартості))
Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з 
першими власниками становить ціну, не менше 100% від номінальної 
вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з 
урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути 
меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визнача-
ється на день укладання договору на придбання облігацій. Всі ціни 
визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї 
копійки.
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або 
іноземна валюта)
Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється у 
національній валюті України – гривні шляхом внесення готівкових коштів 
через банківські
установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів.
Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, 
що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших 
обов’язкових платежів; фізичними особами – за рахунок власних коштів. 
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійсню-
ється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються 
номери рахунків у національній та іноземній валютах)
Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної 
вартості облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті 
Україні – гривні №26008010001002 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», 
МФО 380366.
строк оплати облігацій
Повна оплата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами 
укладеного договору купівлі-продажу (біржового контракту), але в 
будь-якому випадку протягом строку укладання договорів з першими 
власниками облігацій. Облігації повинні бути повністю сплачені до 
моменту закінчення терміну укладення договорів з першими власниками.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне 
найменування; код за єдрпоУ; місцезнаходження; номери телефонів 
та факсів; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу; реквізити договору (попереднього 
договору) з андеррайтером (номер, дата укладення);
Укладання договорів з першими власниками облігацій буде проводиться 
Емітентом без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснюва-
ти публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):
повне найменування, код за єдрпоУ, місцезнаходження, номери 
телефонів та факсів, номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації 
торгівлі на фондовому ринку
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092, 
Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, тел.: +38(044) 495-74-74; 
факс: +38(044) 495-74-73, ліцензія на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що 
видана ДКЦПФР: серія АГ №399339, видана 22.10.2010 р.; термін дії – до 
16.12.2018 р.

9) відомості про центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТА-
РІЙ УКРАЇНИ» 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 
код за єдрпоУ: 30370711 
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, дата укладення): Заява № ОВ – 8820 
від 23.03.2017 року про приєднання до Умов Договору про обслуговування 
випусків цінних паперів.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/централь-
ний депозитарій цінних паперів): 
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТА-
РІЙ УКРАЇНИ» 
місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
код за єдрпоУ: 30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 
паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання 
такого договору)
Заява № ОВ – 8820 від 23.03.2017 року про приєднання до Умов Договору 
про обслуговування випусків цінних паперів. 
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитар-
ної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на 
надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа)
Центральний депозитарій – юридична особа, що функціонує у формі 
публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених 
Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне 
товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку(далі – 
НКЦПФР) в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 
01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані Публічним акціонер-
ним товариством «Національний депозитарій України» Правила Централь-
ного депозитарію цінних паперів (рішення НКЦПФР № 2092 від 
01.10.2013р.).

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною
Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про ви-
знання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії 
цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам грошові ко-
шти, внесені ними в оплату за облігації у строк не більше шести місяців з 
дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання емісії облігацій недійсною, 
шляхом їх перерахування в безготівковому порядку на їх поточний рахунок, 
який власник облігацій зобов’язаний відкрити в обов’язковому порядку. В 
свою чергу, Покупці зобов’язані повернути Емітенту цінні папери, емісія 
яких визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емітента від-
критий у Центральному депозитарії, в порядку та в строк, що не може пере-
вищувати шести місяців з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання 
емісії облігацій недійсною, але після повернення Емітентом коштів. 

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного 
розміщення облігацій
У разі не затвердження уповноваженим органом Емітента у встановлені 
строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій, Емітент зобов’язаний повернути першим 
власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як оплата за розміщені 
цінні папери, шляхом їх перерахування у безготівковому порядку, а Покупці 
зобов’язані повернути Емітенту відповідні облігації шляхом перерахування 
на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, у строк не більше 
шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укла-
дення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій. 

9 порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі 
внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщен-
ня облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення 
облігацій)
Не передбачений у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розміщення 
облігацій.

10 перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із 
зазначенням:

1) 
-4)

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходжен-
ня, коду за єдрпоУ, місця та дати проведення державної реєстрації 
2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнахо-
дження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юри-
дичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витя-
гу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене 
нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іно-
земної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);
3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця 
проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що по-
свідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав від-
повідний документ 4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, іме-
ні, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта 
або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, наймену-
вання органу, що видав відповідний документ.
Перелік осіб відсутній у зв’язку з прийняттям рішення про публічне розмі-
щення облігацій.
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11 Умови та дата закінчення обігу облігацій
Облігацій обертаються вільно на ринку цінних паперів України, з урахуван-
ням таких застережень: 
1) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку 
їх обігу; 
2) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен 
відкрити рахунок у цінних паперах в обраній депозитарній установі. Право 
власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на раху-
нок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтвер-
джується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною устано-
вою. 
3) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням 
чинного законодавства України та умов розміщення; 
4) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із 
кон’юнктури ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості; 
5) Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти 
та нерезиденти України. 
Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за 
рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних уста-
новах та у Центральному депозитарії цінних паперах – Публічному акціо-
нерному товариству «Національний депозитарій України». 
Термін обігу облігацій - обіг облігацій починається з дня, наступного за днем 
реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідо-
млено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення 
облігацій у офіційному друкованому виданні НКЦПФР, у якому був надруко-
ваний цей Проспект емісії облігацій, і закінчується 31 травня 2028 року 
(включно). 

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій; по-
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облі-
гацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який об-
лігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу
В порядку та на умовах, що вказані по тексту Проспекту емісії, Емітент 
зобов’язаний здійснювати обов’язковий викуп облігацій на вимогу власни-
ка. Обов’язковий викуп можливий після завершення другого-дев’ятого (кож-
ного наступного з них) відсоткового періоду у випадку встановлення Емітен-
том відсоткової ставки на кожен наступний після другого-дев’ятого 
відсотковий період у розмірі меншому, ніж 5% (п’ять відсотків) річних, при 
цьому за умови, що власник облігацій не погоджується на розмір відсотко-
вого доходу за облігаціями, визначений Емітентом на такий наступний після 
другого-дев’ятого відсотковий період.
Обов’язковий викуп облігацій на вимогу їх власників буде здійснюватись у 
строки та в порядку, що становлені Проспектом емісії облігацій.
Ціна викупу, за якою Емітент зобов’язаний викупити облігації у їх власників 
за їхньою вимогою, дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 
1000,00 (одна тисяча) гривень, а також виплачується відсотковий дохід за 
відповідний відсотковий період. 
При розрахунках в процесі викупу облігацій у їх власників принцип «постав-
ка цінних паперів проти оплати» застосовуватись не буде.
Для здійснення Емітентом обов’язкового викупу облігацій на вимогу їх влас-
ників, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа 
(далі також Продавець) має надати Емітенту повідомлення про викуп усіх 
або частини належних йому облігацій.
Таке повідомлення має містити: 
- для фізичних осіб – повністю ПІБ Продавця, паспортні дані (серія та номер 
паспорта, орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної 
особи – платника податків, адреса реєстрації та фактичного місця прожи-
вання (поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби 
зв’язку: адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні 
реквізити для здійснення платежу, кількість облігацій, які особа пред’являє 
для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу при-
дбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення 
права власності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цін-
них паперах власника облігацій в депозитарній установі; підпис власника 
облігацій чи його представника, у разі підписання заяви представником – 
посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з 
обов’язковим доданням як додатку оригінального
примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, та оригіна-
лів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був під-
ставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій, а 
також згоду з умовами викупу, які викладені у цьому Проспекті емісії, та 
зобов’язання здійснити поставку облігацій на рахунок Емітента в Центральному 
депозитарії до 12 години дати початку обов’язкового викупу облігацій.
- для юридичних осіб – найменування Продавця; повністю ПІБ особи, упо-
вноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та доку-
мент, що підтверджує її повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнахо-
дження; поштову адресу для отримання повідомлень від Емітента; адресу 
електронної
пошти; номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення 
платежів; кількість облігацій, які особа пред’являє для викупу; серія таких 
облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на 
відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на обліга-
ції у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах власника об-
лігацій в депозитарній установі; у разі підписання заяви представником – 
посилання на документ, на підставі якого діє такий представник,

з обов’язковим доданням як додатку оригінального примірника такого до-
кументу або його нотаріально посвідченої копії, а також згоду з умовами 
викупу, які викладені у цьому Проспекті емісії, та зобов’язання здійснити 
поставку облігацій на рахунок Емітента в Центральному депозитарії до 12 
години дати початку обов’язкового викупу облігацій. 
Повідомлення про викуп має бути надане Емітенту у наступні періоди 
(строки):
№ відсоткового періоду, після якого здійснюється обов’язковий викуп

№ відсоткового 
періоду, після якого 

здійснюється 
обов’язковий викуп

Дата викупу Строки подання Емітенту повідомлен-
ня для викупу

2 01.06.2020  з 10.05.2020 по 15.05.2020 року 
включно

3 01.06.2021 з 10.05.2021 по 15.05.2021 року 
включно

4 01.06.2022 з 10.05.2022 по 15.05.2022 року 
включно

5 01.06.2023 з 10.05.2023 по 15.05.2023 року 
включно

6 01.06.2024 з 10.05.2024 по 15.05.2024 року 
включно

7 01.06.2025 з 10.05.2025 по 15.05.2025 року 
включно

8 01.06.2026 з 10.05.2026 по 15.05.2026 року 
включно

9 01.06.2027 з 10.05.2027 по 15.05.2027 року 
включно

Повідомлення, які надаватимуться після вказаних періодів, вважатимуться 
недійсними.
Подання повідомлень здійснюється особисто, з використанням засобів по-
штової або кур’єрської доставки на адресу ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»: 
01601, Україна, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літера А.
Протягом 5 (пяти) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає 
договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином по-
дали повідомлення про викуп облігацій.
Для пред’явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 (дванадця-
тої) години за київським часом дати викупу перераховує належні йому об-
лігації в кількості, що вказана в договорі купівлі-продажу облігацій, на раху-
нок Емітента в Центральному депозитарії. Після чого Емітент протягом 
10 (десяти) робочих днів після дати викупу перераховує грошові кошти на 
рахунок Продавця. 
У разі, якщо власник облігацій не перерахує до 12 (дванадцятої) години за 
київським часом на дату викупу належні йому облігації зі свого особистого 
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, 
то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відпо-
відному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Від-
сотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.
Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням влас-
ників облігацій або їх уповноважених осіб та після перерахування облігацій 
з рахунку власника на рахунок Емітента в Центральному депозитарії. Від-
сотки за облігаціями за час, що минув з дати викупу облігацій, не нарахову-
ються та не сплачуються. 
Генеральний директор Емітента може прийняти рішення про анулювання 
викуплених облігацій у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій до 
встановленої дати початку їхнього погашення.
Емітент також має право провести викуп облігацій за власною ініціативою, 
при згоді власника облігацій, протягом терміну обігу облігацій на підставі рішен-
ня Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ». Емітент самостійно 
встановлює дату початку та дату закінчення викупу облігацій.
В цьому випадку, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку 
викупу облігацій, Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій ста-
ном на дату прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом (на вибір Емі-
тента) надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій 
або/та опублікування оголошення в тому самому офіційному друкованому 
виданні НКЦПФР де був опублікований Проспект емісії облігацій. 
Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, яка може бути як вище, 
так і нижче номінальної вартості облігацій.
Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій за окремим договором 
купівлі – продажу, що укладається з власниками облігацій. При бажанні прийняти 
пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник об-
лігацій повинен звернутися до Емітента з заявою про викуп облігацій.
Заява власників облігацій має містити: 
Для фізичних осіб – повністю ПІБ, паспортні дані (серія та номер паспорта, 
орган, що видав, дата видачі), ідентифікаційний номер фізичної особи – 
платника податків, адреса реєстрації та фактичного місця проживання (по-
штова адреса для отримання повідомлень від Емітента), засоби зв’язку: 
адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, платіжні реквізи-
ти для здійснення платежу, кількість облігацій, які особа пред’являє для ви-
купу; серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання 
(посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права влас-
ності на облігації у власника облігацій); реквізити рахунку в цінних паперах 
власника облігацій в депозитарній установі; згоду з умовами викупу, які ви-
кладені в Проспекті емісії; підпис власника облігацій чи його представника 
у разі підписання заяви представником – посилання на документ, на під-
ставі якого діє такий представник, з обов’язковим доданням як додатку,
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оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідче-
ної копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтвер-
джують правочин, який був підставою виникнення права власності на облі-
гації та повну оплату облігацій. 
Для юридичних осіб – найменування; повністю ПІБ особи, уповноваженої діяти 
від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що підтверджує її 
повноваження; код за ЄДРПОУ; адресу місцезнаходження; поштову адресу для 
отримання повідомлень від Емітента; адресу електронної пошти; номери кон-
тактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість обліга-
цій, які особа пред’являє для викупу; серія таких облігацій; ціну придбання об-
лігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів 
до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); реквізити ра-
хунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; згоду з умо-
вами викупу, які викладені в Проспекті емісії; у разі підписання заяви представ-
ником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з 
обов’язковим доданням як додатку оригінального примірника такого документу 
або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій 
документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права 
власності на облігації та повну оплату облігацій.
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом та/або кур’єром на 
адресу Емітента - ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ»: 01601, Україна, м. Київ, вул. 
Мечнікова, буд. 2 літера А. 
Заява повинна бути підписана власником облігацій та/або уповноваженим 
представником (повноваження представника повинні бути засвідчені у 
встановленому законодавством порядку). 
Заяви подаються, починаючи з дати опублікування повідомлення про викуп 
та не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати початку викупу. 
Викуп облігацій буде здійснюватися без застосування принципу «поставка 
цінних паперів проти оплати».
Якщо дата викупу облігацій припадає на неробочий (святковий, вихідний) 
день, встановлений чинним законодавством України, викуп облігацій здій-
снюється на наступний за неробочим (святковим, вихідним) робочий день. 
Після закінчення строку прийому заяв до дати початку викупу облігацій Емі-
тент укладає договори купівлі – продажу облігацій з власниками, які належ-
ним чином та у встановлені строки подали заяви про викуп облігацій, на 
дату початку викупу. 
Продавці облігацій, з якими були укладені відповідні договори купівлі – про-
дажу, на дату початку викупу облігацій повинні перерахувати відповідну 
кількість, що вказана в договорі, на рахунок в цінних паперах Емітента. Піс-
ля цього Емітент протягом терміну викупу облігацій перераховує грошові 
кошти продавцям відповідно до вимог чинного законодавства України за 
реквізитами, які вказані в договорах купівлі – продажу облігацій. Емітент 
викуповує облігації за договірною вартістю, яка може бути як вище, так і 
нижче номінальної вартості облігацій.
У разі викупу Емітентом всіх 100% облігацій можливе прийняття рішення 
про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викупле-
них облігацій приймається Генеральним директором ТОВ «ІНВЕСТБУД ГА-
РАНТ».

13 порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі 
прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Відсотки (відсотковий дохід) за облігаціями нараховуються та виплачують-
ся відповідно до наступних відсоткових періодів:
№ від-
сотко-
вого 
періо-
ду/ № 
ви-
плати

Дата 
початку 

відсотково-
го періоду

Дата закінчення 
відсоткового 

періоду/ 
Дата нараху-

вання відсотків 
за відповідним 

відсотковим 
періодом

Трива-
лість 
періо-

ду, 
днів 
(Т)

Дата початку 
виплати 

нарахованих 
відсотків за 
відповідним 
відсотковим 

періодом

Дата 
закінчення 

виплати 
нарахованих 
відсотків за 
відповідним 
відсотковим 

періодом
1 31.05.2018 31.05.2019 366 01.06.2019 30.06.2019
2 01.06.2019 31.05.2020 366 01.06.2020 30.06.2020
3 01.06.2020 31.05.2021 365 01.06.2021 30.06.2021
4 01.06.2021 31.05.2022 365 01.06.2022 30.06.2022
5 01.06.2022 31.05.2023 365 01.06.2023 30.06.2023
6 01.06.2023 31.05.2024 366 01.06.2024 30.06.2024
7 01.06.2024 31.05.2025 365 01.06.2025 30.06.2025
8 01.06.2025 31.05.2026 365 01.06.2026 30.06.2026
9 01.06.2026 31.05.2027 365 01.06.2027 30.06.2027
10 01.06.2027 31.05.2028 366 01.06.2028 30.12.2028

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято 
рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розра-
хунку та порядок виплати відсоткового доходу
Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за перший відсотковий 
період встановлена у розмірі 5% (п’ять відсотків) річних у гривні. 
Розмір відсоткової ставки з другого по десятий (включно) відсоткові періоди 
встановлюється за окремим рішенням Загальних зборів учасників Емітента, 
але не може бути нижчим ніж 2% (два відсотки) річних у гривні. Таке рішення 
загальні збори учасників Емітента зобов’язані прийняти не пізніше ніж за 
30 календарних днів до дати початку наступного відсоткового періоду. 
Емітент зобов’язаний повідомити всіх власників облігацій про нову відсоткову 
ставку за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку кожного відсотко-
вого періода з другого по десятий включно. Повідомлення власників облігацій 
здійснюється шляхом опублікування Емітентом відповідної інформації про

розмір відсоткової ставки в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, в яко-
му був опублікований цей Проспект емісії облігацій Емітента. Також, інфор-
мацію про відсоткову ставку, що встановлена за відсотковий період, можна 
отримати за письмовим запитом власника облігацій за місцезнаходженням 
Емітента. В такому разі Емітент протягом трьох робочих днів з дня отримання 
запиту надає письмову відповідь власнику облігацій. 
У випадку не прийняття Загальними зборами учасників Емітента рішення про 
втасновлення нової відсоткової ставки на наступний відсотковий період, від-
соткова ставка залишається у розмірі встановленому у попередньому відсо-
тковому періоді. 
Сума відсоткового доходу за кожний відсотковий період розраховується за 
наступною формулою:
рі= N * (Ri /100%) * tі/365, де 
Pi - сума доходу за i-й період, що підлягає сплаті у гривнях;
N - номінальна вартість однієї облігації;
Ri - відсоткова ставка, встановлена емітентом в періоді, за який здійснюється 
виплата відсотків;
ті – кількість днів у відсотковому періоді, за який здійснюється виплата відсо-
тків. При цьому, для першого відсоткового періоду значення ті – кількість днів 
з дати зарахування облігацій на рахунок первинного власника в депозитарній 
установі до дати закінчення першого періоду; для дострокового погашення 
випуску облігацій значення ті – кількість днів від дати початку відсоткового 
періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку до-
строкового погашення.
Сума результату по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за 
правилами арифметичного заокруглення. Сума виплат відсоткового доходу 
по облігаціях встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через 
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі 
також «Центральний депозитарій») відповідно до вимог чинного законодав-
ства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію. У 
випадку, якщо законодавством передбачені відповідні утримання на користь 
бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здій-
снює такі утримання.

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (націо-
нальна або іноземна валюта)
Нарахування та виплата відсоткового доходу за облігаціям здійснюється у 
національній валюті України – гривні.

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення 
виплати відсоткового доходу за облігаціями
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечу-
ється Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депози-
тарію.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних 
реєстру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом 
на 24 годину операційного дня, що передував дню початку відповідної ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями (далі – реєстр). Реєстр складаєть-
ся Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емі-
тента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. 
Право на отримання відсоткового доходу мають особи, які є власниками 
облігацій згідно із зазначеним реєстром власників облігацій для відповідної 
відсоткової виплати.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу 
Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депози-
тарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансо-
вих ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення 
відповідної виплати, та надання Емітентом документів, визначених Прави-
лами Центрального депозитарію.
Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження 
здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні 
грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, з 
одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень 
про виплату відсоткових доходів за облігаціями. 
Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрально-
го депозитарію коштів своїм депонентам (власникам облігацій) відповідно 
до умов
укладених з ними договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. 
Депозитарії-кореспонденти мають забезпечити виплату отриманих від Цен-
трального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодав-
ством порядку.
Якщо кошти, які надійшли на рахунки депозитарних установ, не виплачені влас-
нику облігацій у зв’язку з невчиненням ним необхідних дій для їх отримання, 
передбачених відповідним договором та/або внутрішніми документами депози-
тарної установи, та/або у звязку з припиненням дії договору про обслуговування 
рахунку у цінних паперах між власником облігацій та депозитарною установою, 
такі відсоткові доходи протягом 5 робочих днів після закінчення строку, перед-
баченого відповідним договором та/або внутрішніми документами депозитар-
ної установи, мають бути перераховані депозитарною установою на грошовий 
рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним на-
данням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці 
доходи, із зазначенням розміру таких доходів, для подальшого повернення про-
тягом 5 робочих днів коштів з цього рахунку Емітенту. У разі, якщо відсутні дані 
щодо реквізитів грошового рахунку власника облігацій, або реквізити є помил-
ковими, грошові кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточ-
ному рахунку Емітента – п/р №26008010001002 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА 
БАНК», МФО 380366, до особистого письмового звернення власника облігацій
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Подальші розрахунки по облігаціях Емітент здійснює за особистим звернен-
ням власників облігацій через депозитарну установу, яка перераховує гро-
шові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах, що укладений з власником облігацій. Відсотки
на депоновані кошти за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не на-
раховуються та не виплачуються. 
У випадку, якщо законодавством передбачені відповідні утримання на ко-
ристь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент 
здійснює такі утримання.

14 порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій 

Погашення облігацій здійснюється Емітентом з 01.06.2028 року до 
30.12.2028 року включно.

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 
про розміщення цільових облігацій)
Емітент не приймав рішення про розміщення цільових облігацій. 

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валю-
ти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) 
(у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних об-
лігацій) 
Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній 
валюті України – гривні депозитарною установою, з якою власник облігацій 
уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Власникові обліга-
цій виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату погашення знахо-
дяться у його власності. 
Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на неробочий 
(святковий, вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, 
то погашення облігацій здійснюється на наступний за неробочим (святко-
вим, вихідним) робочий день.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом згідно з чинним законодав-
ством та забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил 
Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Ре-
єстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операцій-
ного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається 
Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента 
у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. 
Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок 
у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунково-
му центрі, грошових коштів для здійснення погашення, а також виплати від-
соткового доходу, з наданням документів, визначених Правилами Цен-
трального депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження 
Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального 
депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або де-
позитаріїв - кореспондентів у яких відкрито рахунки власників облігацій. Такі 
кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахун-
кового центру та депозитаріїв-кореспондентів. Депозитарні установи та/або 
депозитарії - кореспонденти перераховують грошові кошти власникам об-
лігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах, укладених з власниками облігацій.
У разі, якщо відсутні дані щодо реквізитів грошового рахунку власника об-
лігацій, або реквізити є помилковими, грошові кошти, що підлягають пере-
рахуванню, депонуються на поточному рахунку Емітента – п/р 
№26008010001002 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366, до осо-
бистого письмового звернення власника облігацій. Подальші розрахунки 
здійснюються депозитарною установою після особистого звернення влас-
ника та надання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно 
бути здійснено перерахування коштів. Відсотки на депоновані кошти, що не 
отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення обліга-
цій, не нараховуються.
Погашення облігацій даного випуску буде відбуватися відповідно до чинно-
го законодавства, що діятиме в період погашення.

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників 
облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашен-
ня випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені 
для дострокового погашення) 
Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. 
Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про дострокове погашен-
ня випуску облігацій є Генеральний директор Емітента. В цьому випадку 
Емітент шляхом публікації повідомлення у тому ж самому офіційному ви-
данні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опу-
бліковано проспект емісії облігацій Емітента, не менш ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до початку дострокового погашення, повідомляє власни-
ків облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення облігацій та 
про можливість пред’явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому 
разі, Емітент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до 
погашення та повідомляє власників облігацій шляхом надсилання персо-
нальних письмових повідомлень (листів).
Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому пога-
шенні такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій. День, що пе-
редує даті початку дострокового погашення випуску облігацій, є останнім 
днем обігу облігацій. При достроковому погашенні облігацій, власнику об-
лігацій виплачується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід, 
сума якого розраховується за формулою, що вказана в підпункті 2 пункту 13 
розділу 2 цього Проспекту.

Облігації мають бути пред'явлені до дострокового погашення в строк, 
вказаний в рішенні про дострокове погашення випуску облігацій, при 
цьому строк дострокового погашення не повинен перевищувати одного 
року.

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення 
облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для 
дострокового погашення). 
Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не 
передбачена (відсутня). 
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для пога-
шення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій. 
У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату початку 
погашення (дострокового погашення) належні йому облігації зі свого 
рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» 
або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за 
якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та 
відсоткового доходу, належна до виплати власнику облігацій сума 
депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної 
давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані 
кошти відсотки не виплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями 
Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Після 
особистого звернення власника облігацій в депозитарну установу та 
надання даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати 
номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу при їх погашенні 
(достроковому погашення), депозитарна установа перераховує грошові 
кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах, що укладений з власником облігацій. На 
депоновані кошти відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчен-
ня погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. 

15 порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту
Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по власних 
боргових зобов’язаннях. У разі неспроможності Емітента облігацій 
виплатити (погасити) власникам облігацій повну чи часткову вартість 
облігацій, відсотковий дохід за ними, в терміни та строки, передбачені 
умовами емісії облігацій, Емітент оголошує дефолт та повідомляє про це 
власників облігацій шляхом публікації повідомлення про таку неспромож-
ність у тому ж офіційному друкованому виданні НКЦПФР, що і цей 
Проспект емісії, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття 
рішення про оголошення дефолту, але не менше як за 30 (тридцять) 
календарних днів до закінчення терміну погашення облігацій, відповідно 
до цього Проспекту емісії. 
Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами 
учасників Емітента.
В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених 
чинним законодавством України, в тому числі процедур відновлення 
платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Власники 
облігацій повинні надіслати Емітенту письмову вимогу про повернення 
номінальної вартості облігацій та/або відсоткового доходу за ними. 
Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його банкрутом і 
застосування ліквідаційної процедури, а також задоволення вимог 
кредиторів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

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

17 Інші відомості* 
18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не 
може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відпові-
дальність за достовірність відомостей, наведених у документах, 
що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента: Генеральний 
директор

________ 
(підпис)

М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я,  

по батькові)
Від аудитора: _________

(посада)
________
(підпис)

М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я,  

по батькові)
Від фондової біржі, 
через яку прийнято 
рішення 
здійснювати публічне 
розміщення 
облігацій**:

__________
(посада)

________
(підпис)

М.П.

____________________ 
(прізвище, ім’я,  

по батькові)

* За наявності. 
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КотС» 

повІдомляє
про позачергові загальні збори акціонерів товариства, які відбу-

дуться 06 червня 2018 року об 11.00 за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 19-а.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 до 10.45 06.06.2018р. за міс-
цем їх проведення.

порядоК денний:
1. Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, ви-

значення способу голосування та порядку підрахунку голосів на позачерго-
вих загальних зборах.

2. Про надання повноважень Директору Товариства Ковтуцькому В.Є. 
для підписання Договору з ПАТ «Укргазвидобування» про виконання робіт 
та надання послуг в якості переможця тендерної закупівлі 51310000-8 - По-
слуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури (обла-
штування бурових майданчиків інтернет-зв’язком та системою відеоспос-
тереження, створення моніторингових центрів).

3. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Для реєстрації учасники зборів повинні надати документи, що підтвер-

джують їх повноваження згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до поза-

чергових загальних зборів акціонерів можна за адресою: 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 19-А. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами: Коц Ю.О. Телефон для довідок: +38 044 238 56 50.

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АКБ «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 14
2. ПРАТ АЛЬПАРІС 3
3. ПАТ АЛЬФА БАНК 8
4. ПРАТ БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 5
5. ПрАТ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК» 9
6. ПРАТ ГАЗТРАНЗИТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 17
7. ТОВ ГК ЯРОВІТ 18
8. ПРАТ ДАКОР ВЕСТ 13
9. ПРАТ ДІГ 13
10. ПАТ ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ 10
11. ПРАТ ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ «БАРВА» 4
12. ПРАТ ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР 16
13. ТОВ ІНВЕСТБУД ГАРАНТ 38
14. ПАТ КИЇВСЬКИЙ РАДІОЗАВОД 2
15. ПРАТ КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД 12
16. ПРАТ КОНЦЕРН ОРАНТА 13
17. ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ 16
18. ПРАТ КОТС 55
19. ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ 10
20. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД 10
21. ПРАТ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 15
22. ПАТ ОБЛПАЛИВО 10
23. ПАТ ОБУХІВСЬКЕ 16
24. ПРАТ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 3
25. ПАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 140 6
26. ПРАТ ПЕРСПЕКТИВА 7
27. ПРАТ ПРИЛУЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 17
28. ПРАТ ПРОМСНАБ 12
29. ПАТ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР 4
30. ПАТ СТОМА 4
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 6
32. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 7
33. ПРАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 15
34. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ 7
35. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

(УКРНДІАТ)
17

36. ПАТ УКРСОЦБАНК 11
37. ПРАТ ФІТОФАРМ 17
38. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 2
39. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 3
40. ПРАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 4
41. ПРАТ ЧЕРНІГІВСЬКА КАРТОНАЖНО-ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА 6
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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 № 18089
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
10.05.2018 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 — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

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

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

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


