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Змiст
l. OcHoBHi вiломостi про eMiTeHTa.

2, Iнформачiя про олержанi лiчензii (лозволи) на oKpeMi види дiяльностi,

3, Вiдомостi про участь eMiTeHTa в iнших юридичних особах.

4, Iнформачiя шодо посади корпоративного секретаря,

5. lнформаLtiя про рейтингове агеrlтство.

6. lпформаuiя rrpo наявнiсгь фi,riа-lliв або iпttlих вi:lокремлених структурних пiлрозлiлiв eMiTeHTa.

7, Суловi справи ем iTeHTa,

8, Штрафнi санкчii eMiTeHTa,

9, Опис бirнес1,

l0. Iнформаrriя про органи управлiння eMireHTa. його посадових осiб. засновникiв та"або учасникiв eMiTeHTa

та вiдсоток iх акчiй (часток, паiв):

l) iнформачiя про органи управлiння;

2l iнформаuiя про посадових осiб емiтенга;

iнформаuiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa;

iнформачiя лро володiння лосадовими особами eMiTeHTa акuiями eMiTeHTa;

iнформачiя rlpo буль-якi винагороли або компенсацi'i. якi виплаченi посадовим особам eMiTeHTa в pa]i i\
звiл ьне н ня:

.i) iнформаrtiя llрозасновникiв та"або учасникiв eMiтeHTa. вiдсоток акцiй (часток. паiв).

l l, Звi,г керiвничтва (звiт про управлiння):

l l Bipol iлнi перспек,l иви подальшого розвитку eMiTeHTa:

2) iнформаuiя про розвиток eMiTeHTa:

З) iнформаrriя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв шоло похiдних uiнних палерiв eMiTeHToM.

якщо це вl,]ливас на ошiнку його активiв, зобов'язань. фiнансового стану iдоходiв або витрат eMiTeHTa:

завдання та полiтика eMiTeHTa щоло управлiння фiнансовими ризиками. у тому чис:ti полiтика шодо
страхування кожного основного виду прогнозованоi операцii, для якоТ використовуються операLtii
хеджування;

iнформашiя про схильнiсть eMiTeHTa до uiнових ризикiв. кре,tитного ризику, ризику лiквiлностi таlабо ризику
грошових потокiв;

4) звiт про корпоративне управлiння:

в-Iасний hолекс корпораIивноlо }правлiння. яким кср5tться еviтент:

кодекс корпоративноt о уttрав.ltiння фонловоi бiржi. об'слванпя tориличних осiб або iнший кодекс
корllopaltlBt]oго уllравlIiння. якrtй емiTeHT лобровiльно вирiшив застосовувати;

iнфорчаrtiяпропракlик)корпораlивllоlо)правлiння.засrосовуван}понадвизначенiзаконолавсlвоv
вимоl,и;

iнформачiя про провеленi загальнi збори aKuioHepiB (учасникiв);

iнформачiя про наглядову раду:

iнфrlрмачiя llpo виконавчий орган:

оп ис основн llл \арак] ерис гик с ис гем вн5 грiш Hbot о кOн l ролю i у правл iH ня ризи кам и еv iTeH,la:

перелiк осiб, якi лрямо або опосередковано с власниками значного пакета акцiй eMiTeHTa;

iнфорvаuiя про б5 rь-якi обvеження прав 1,tacTi ]а голосування aKuioHepiB 1учасникiв) на заtальних зборах
eMiTeHTa:

поря_]ок призначення га tвiльнення посадови\ осiб eMiTeHTa:

повноважеt{ня посадових осiб ем iTeHTa.
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l2. lнформацiя про власникiв пакетiв 5 iбiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiлсотка. кiлькостi. типу
та/або класу нмежних Тм акцiй,
l3. lнформачiя про змiну aKuioHepiB, яким належать голосуючi акцiТ, розмiр пакета яких стас бiльшим.
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
1-1 lнфорvаttiя ttpo lviH1 осiб. якиv наlежиlь право lолос) за акчiями.суvарна кiлькiсrь прав ta якиvи cla(
бi,,lьutою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
l5. lнформачiя про змiну осiб. якi с власниками фiнансових iHcTpyMeHTiB. пов'я]аtlих з голосуючими акцiями
акrliопсрноготоварисlва.с)Ntарl!акi,tькiсtьttрав]ilчhllмll cIa( бiльutоtо. мепutокr або рiвною пороговом1
-]llачеlIпю паке га акцiй.
l6. lнформачiя про структуру каltiтал1, в тому ,lис.tti iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та
обов'язкiв акчiонерiв (учасникiв),

l7. lнформачiя про uiHHi папери емi,гента (вил. форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчноТ
lIроllо,]иllil таlабо jlопуску до торгiв на фонловiй бiржi в частинi вклк)чення ло бiржовоrо ресстру:
l l irrrPopvarLrя llptl вlllI)сliи акцiй crtitcltla:

2) iнформачiя про облiгацii eMiTeHTa;

.Зl iнфорvачiя про iншi uiHHi папери. випушенi eMileHroM:

4) iнфорvачiя про похiлнi lliHHi папери еviгента:

5) iнформаuiя про забезпечення випуску боргових цiнних лаперiв;

6) irrtРорпrаrtiя про при,лбання в,,lаспих акцiй cMiTeHToM прогягом звiтного гlepiotly,

l8. ЗIriт про cTalt об'скта Hepy,xoMocTi (l разi eMicii rliльових облiгацiй пiдприсмств. виконання зобов'язань за
якими ]дiйсню( rься шляхом l]средаltня об'скта (частиl{и об'скта) житлового булiвниttтва).

I9. lнфорtлlаtriя tlpo наявнiс,rь r B]lacl]{lcli пpattiBtrttKiB смiтеtlга ttiHttttx паперiв (KpiM акuiй) такого емiтен,га,

20. lнформачiя про наявнicтb у BJlacHocTi прачiвникiв eMiTeHTa акчiй у розмiрi понал0,1вiлсоткарозмiру
статутного капiталу такого eMiTeHTa.

2l, IнформаLtiя про будь-якi обмеження щодо обiгу rriнних паперiв eMiTeHTa. s тому числi необхiднiсть
olpltvallllя Bi:t eMilellta або itlltlttr в_Iасtlикiв tliнниr tlattcpiB ttоли на вiлчlження tаких цiнниr пatlepiB,

22, Irlформаrliя пр() tагапыl} кi,пькiсть го-посуючих акцiй-rа Ki;tbKicTb голосук,lчих акцiй. ttpaBa голосу за
якими обмежено, а lакож кiлькiсть го"посl,tсlчих aKtliii. права голосу ]а яки[lи la реlуJtьтаIами обмсж(.н}lя
таких лрав псрелано iншiй особi,
23, Iнформачiя про виплату ливiлендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.

24, Iнформаuiя про господарську та фiнансову лiяльнiсть eMiTeHTa:

l) iнформачiя про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за залишковою вартiстю);

l) irrформаuiя шоlо ваr,lосIi чисrttх акrивiв еviгеltrа:

Jl iН{rОРvаrriя ttptl }оirов'я,lаttня (v l l(H la:

J t ittt[,,1,11.1111q llpll oal\ я l lt Bttptlr5tt ttr L, ва Ia pca_ It tattii ,,ctttrBttttl ви_liв ttрол1 buii:

5) iнформаLLiя про собiварr,iсть ремiзовавоi про;rукttii;

6) iнфорчачiя про осiб. послlгаvи яки\ корисry(]ься еviIенг,

l5, lrrфорvаttiя про IIрийняпя рitltсння про поllереJll. надаlIня зголи на вчинення lна,lних правочинiв,

J6, lнфорlrаrriя вчинснllq ittlt,ttlиr ttpaBo,tttHiB,

J?, Ittфорvаrtiя про вчинення право,tинiв. щодо Bllиllcllllя яких t taiHtepecoBattictb.

28. lнфорvачiя про осiб. ]аiнтересованих } вчиненнi lовариствоv правочинiв iз заiнtересованiсгю. га

обсlавини. iснlвання яки\ c,l ворю. заiнтересованiсть,
29. Рiчна фiнансова звiтнiсть,

З0. Аудиторський звiт незалежного аудитора. наланий за результатами аулиту фiнансовоi звi,гностi eMiTeHTa
ау,цитором (аулиторськоlо фiрмою),
3 l. Рiчна фiнансова звiтнiсть поруrIl1теля (страховлка,'гараl]та). шо здiйснюa забсзпечеttня випчску боргових
tlitttttlx ltattepiB ( ra ко,дttилt счб't кгом забезttсчення окремо).
ll, Iв.,р:tl+i,.,ttt,я llLL,,lo пiч llol irrr|,,,1rtlart,i
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Iнфорrlаrtiя гtро о,tсрiкапi :liltсtlзii (,lозво-ltt) на oKpeMi види ,lliяльностi вi.ltсlтня. ocKi.ttbKи eMiTctt,l, tle ма( TaKllx

-roilMeHTio, t]irovocTi проlчастьсltirсt;tавitllllll\юри,1l1llt]11хособахвi,rсlтttя.сNlil,сl]тl]еvаt taKcr'il,tltcti,

ltrrlrr,1,1rlt,riq ,,l., Il, IIllc.l lIl |',ll\||(lг.t1,1Blltllll сскр(1.1гч |t, l\\ lIlя, lah яN 1.1tia lltlcil tlt ttit toBapttctBi lle lt(pc lбit'lullJ,

llI(Jop\lalLiл llpo pciitllllroBc a1.1]lclt]o - вi,tс)'lllя. lati як реiiтlll]г}ванllя нс tlровоllи,,lо(ь i loBapttctBo не )KJa-lаJlo

:tоговорiв.l рсi]]llнговпN]ll atctIcIl]aN]ll, lнtРорьrаttiя rIpo rlаявнiсть фiлiаliв або iншtих BijtoKpeM:reHttx cTp)Krypl]п\

rriltpoэri-,liB cNliTcп..la Rilс}Iня. ocKi.tbKtt таки lli.'lpo]]liлll у cMireHTa вiлсуrнi, Cy.,toBi ctlpaBtr у eMiTctrra Bi-rclTHi,

ШiрафrriсанкLriТу eMiTeHTa Bi.lcl,THi. lнформаLtiя про змiну aKuioHepiB. яким на_пежать голосуючi акцii. polMip паксга

якпх стаa бiлыttим. tletttrIttM або рiвним I]ороговоNl! ]lIачс11}lю пакета акttiй. протяI'оN1 звiтl]()г() перiо-:l) нс BllHпKiuIa,

Ill(}ор\lаIliя tlp,.l rviH1 осiб. якtllt Ilа-lL,жиIl, ПРаВО Гl,,lllс} ra itкцiяvtt. clltaptta Ki_IbKicrb llpaB ja яки\lи clal бi.tьUl!lю,

Nlclll11ol11 або piBllolo llорOговоN1\ ltlачснl{lо llaKeTa ilKlLil'1. прiltягом звiтноt,о rrepio;l1 нс l}иникaUlа, lнфtrрмаrLiя trpo

cltutapBa Ki:tbKicTb llpaB ]а якимlt сгаt бi;tbiltlto. NlcHlIlolo або piBttoKt ttорtlговоrt\ lltачсlllIю ttaltcTa aKttii,i. IlроlяtоNl
,,oirnb,,o ,,.pin,ty lle впникiLпа. Iнформачiя Ilpo цitIнi паllерх eMiTeHTa (ви,t. форrr,lа виrtl,ск1. тиIl. KijlbKicTb). наявttiсrь

tlчблi,tноi проtlозttцii та/або допуску ,1о Topt iB tta фонловiй бiржi в частипi включеtll]я ло бiржоsOго pe(c],p};

itit!ормаrliя прооб-пitацiiемiтента:iнформаuiя про iншi uiHпi папери. випуutснi eMiTctl-toпl: iнформаrtiя про ltorirHi

,,inui,,o,,ap,, 
"n 

i.,rHl.a: illфорNlаlriя lIpo ]абе]t]еrlеt]tlя Bt.ttlycK1 боргових lliHll11x IlaпepiB: iнtРормаrtiя про tlnll lбilllllя

B.ttacHltx акtliй eN,liTe}ITo]v протяl,оN1 звiтноtо tlepio:t1 вi,lсуrrtя. в зв'язку iз вi:rсlтtriсгю 5 evi,lcHTa BKa]aHlI\ lLitlHll\

п.rtrсрitr,Звir llp(\cIall ll6'l Kt.t ttcprlur,octi^ llc lld lil( Iь(я. tоч) ttto lIitпptt, Ilc'l l]o llc l]lllI}(Ka( tLi.tbtlBi ot]:tir.rtttl,

Iнформаrliя tIpo наяввiсть 1 B,rtacHocTi ttpaLLiBttиKiB eviTeHTa акrliй у розлtiрi пона;l 0,I вi,rсогка розпtiр1 стат\"гного

KaltiTa_rty гакоt.tl cMi,t,eHTa ttc Ha;ta( lься. R,]в'я]к\,-] Bi,tc1'l,Hic,tttl TaKrlx фактiв, lнфорllаrliя tlpo б1,:lь-якi обменсllllя

,,,,.,,,,,,ii , ,1i,1111,1 11.1111,р,в r,r.i|\,l Il il, п |tl\l\ llll,,,l ll(L,lj\i,,tlliclbolnll\tallllя Bi tcvitctt ta або itt tu tlt B.lttr:ltttKiB tti'tttttr

Ki,,tbKic,o tо_tосукr.lи\ aKltii] ]it кiлькiсгь rrlLtoclttl,tttr aKtLiit. IIрава го-,lос) 3а якими обме)liсно. а TaKo)ti кiлькi( tь

голос\.lочllХ акчiй. права l.олос\ la яки\lll ,!а 
рсl\jlыаlалlи обNrежеlt!IЯ таких праl} переilано iнltliЙ особi, llplllql(lNl

звiтного rrcpio,ry r,a ,n"1',nor,u, lнq]орNlацiя Itpo впплату,lltlBi-,teHlliB та iцLлих,tохолiв ]а ltil]ними папер(]ми, ,,tltBi lctl]]ll \

зBiTttoM1 ttepio,'li не t]ип,лаtl} BiLпltcb, Iп<Рорпrаrtiя llp() ()бсягll виробнt.ttlтва lа реа:riзаrtiТ основних Bt,l,tiB ttporl Kttii - ttc

,o,,on,,,,r, ru.' ctli,r,ettl'alttt. вtllt;Liяrыtосri по K,tactttPiKa,llp1 яких l]e вi,lliоситься ,кl псреробtlоТ. ltoбyBtttli

33. lнформачiя про aKuioHepHi або корпоративнi договори. укладенi акчiонерами (учасниками) такого

eMiTeHTa. яка наявна в eMiTeHTa.

34, lнформаrriя про будь-якi логовори таlабо правочини. умовою чинностi яких с незмiннiсть осiб, якi

здiйсtlюють коll,гроль над ем iTeHToM.

]5. Bi]loМocTi tlio;to особливtri iнфорлrаttiТ та iнформаtLii про iпотечнi ttittHi tlапери. lцо виник.ца l]ротягом

lBilHoto rrcpicl:t1.

j6. Iнформацiя про t]l,tll)cKи itlотс,tних об,,liгацiй,

37. Iнформачiя про склад, струкryру i розмiр iпотечного покриття:

l) iнформацiя про розмiр itlотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань ]а

itlоте,tними облiгацiями :l ltим iпотечним llокрит,tям:

2) iнформацiя utоло спiввiдноtuення розмiру iпотечногtr покри-l,тя з розмiром (cyмolo) зобов'язань la

iпотечними облiгацiями з цим iлотечним покриl-tям на кожну лату ttiсля змiн ittотечttих активiв 1 cK,rta;ti

ittоlечнсllо lIокриI гя. якi вiлбlлися протягоv lBir Hot о tlcpioly:

3) iнформаrriя про замiни iлотечних активiв у склалi iпотечного покри,гтя або включення нових iпотечни\

активiв до складу iпотечного l,]окриття:

4) вiломостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших

активiв на кiнечь звiтного перiолуl

5)вiдомостi шо]lо пiдстав виникt]ення у eMiTeHTa iпотечних облiгацiй прав на iпотечнiактиви. якi склалаlоть

illo1e,llle lIoKpIlt lя ctallo\4 HJ Kittcltb tBiTltoto рок1,

З8, Iнформаuiя про наявнiс-tь прострочених боржtlиксlшt cTpoкiB сIlJlати чергових lt.rarciлiB за tiредитними

:lоговораN,tи (,,toloBopa\ll] llolllKl1). права пиNlоги за яliи\lи забезпечено iпотекамtl. якi включено до складу

ittoTc,tttttt tl lloNpи 1,1'я,

li9. lнформаuiя пр0 виll!скП iпоrсчttих сср'rифiка'lis.

40, Iнфорчацiя tцодо ресстр} iпотечниr акrивiв,

4l , OcHoBHi вiдолtостi про ФОН,

42, tвформаtliя про випуски сертифiкатiв ФОН.

43. lнформаLtiя про осiб. шо вололirоть сертифiка,гами ФоI,|,

44, Розрахунок BapTocTi чистих активiв ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Прим iтки.(ло звiry)

20I8 р. 0l]8lJ]65



l]poNll]cjlol]OcTi To]Ilo, Iн(l)ормаlliя про собiвар] icl ь pci]]li]oBaHoi продукllii - tle ]аповнtос,tься ем iтеlItами. виl
]liя,lьl]остi ltки\ 1lо к-:lасllфiкатор! tlc вilli]осltтьСя;rо llереробноТ. лобувtlоi I1ромtlсловостi Toulo, IнtРормаuiя rrpo

прийllя l lя РiШснttя ttp,.-, lIопере,lн( llа-lаllllя,,lо lи на вчtlнсння зttачниr право,tинiВ. lIРО'lЯl\)v зBilttolo перiо_t1 не

гllll.,к, lllll,.l|'\]illllч |lDU t,,llll(llllя l|1ilH(t'|||l||B,,l,(1,Itt в'lllll(l{llя янll\ { tallll(pcctlBilHiclb Ilc llUJal lься Jl l,ill0 ,1, 8 . L -l()

ЗУ Пг,, цrнr,i lldllcJrll lJ (l)ol1,1(lBllil plllloti,, Ili,lJор\l,]lliя llгt,,,сiб. ,ailll(pccoB.]llll\ r B,tttttettHi loBapllclBtlv ttpaBo,tttttiB

iз заiн,t.ересоваtliс,rк]. та обставлпи. iсtlування якtlх ствtlрюс за iHTepcco ва tl icTb. не Ilоjlасl,ься lгi,lно ч. 8 ст.40 ЗУ (I1po

uiннi папери та фоttловий риtlок)), Д!дllторськl.]il ]вi,l,tlе]а_пежного а}литора. на,lаний ]а pel\jIblaтaMи а),,1ит)

(littattlctlBo'i зBiTtiocri сvi,геп,га ay]tlI1,ol]oNl ( а} ,l1.1Topc ь Kolo 4]ip\1olo). нс l]о]lасться згi,rно ч. 8 ст,40 ЗУ ([lpo l1iHtIi

tlalIcpll тЦ (xltuKltlпii pt.tttoK>, liапiта.lt (ряхоti 1,100. r patPa l Баlансу) lte вiдltовiлас ряlк1, Статутний KatliтaJl. lис, грll,

K()cttoBtti Bi;roMcrc,t i tlpo cltiTcгtl,a>. в ]в'я,]к),] окр!г,-lснвяпл. Рiчна фiнансова звiтttiсть II(|р}ltllтеля

(c]pa\oB1.IKa,lapaHTa). tuo з;riйснюс ]абе]печеllня вttпl,ску борговлtх чiнних папсрiв. t-te наllаСТЬся. оскi,lьtiи L'MiTct{l l](

злiйснtоuаu виtlуску боргових ttiнних паперiв, tнфорпrаuiя tIpo бу,rь-якi ]lоговорl1 та або ttраво,lиttи. \ пtовtlкl 'ttlttttt,t t i

яlill\( llеJ\tilIi]lс,lьосiб.якi lдiitcHBrlrlIb bollll)0.1b lla,lcv!lcllIoM. пгtrlЯIо\t lBltllolo ПеРiО.t1 tte BИllltliiLla, t)!,'ri tItВrЭ',

iнфорrrачii проIяtоv tBiгHott, псрiо.l1 tte виниhaцо, lнфорч.rrtiя llpo вип)ски itlоtсчниr облllultlй Hi tc1 tttя crlitcrt' ttc

uиiIускав iпоrечних облirацiй, Iнt1,ормаtLiя llpo склал. c..pyKT!p!'ipolMip iпотсчноtо покрltIтя емilснг не вllп\скаа

l llo te,lHll\ об,lil ацiй, lrlфорrlаuiя llpo наявlliс I Ь llpo( lnrl'leHll\ боржнtlкоrt с lpOK iB cIl.,la t ll 'tcpltlBtll tL la Ic;+iiB ra,

крелит]]иNlи договОрами (договораNlИ позикп). г!рава вхмоl,и за якимИ забе]Ilсчепо ittoTeKaшltl. якi вкlIючеtlо jlo cK]la.1!

iпотсчного покриl,тя протягом ]вiIllог() llepiojly liе впникaL,]а, lнформаrriя llpo вип)ски iпотечниl сертифiкаriв

Bl lU\ lIl!, lilN un 
'.,rap''a'nu 

ill1,1(,llliссгlифiк.llll lle RlIll)cba]o, tн(пrрмаttiя lЦО,]О pel Сtп\ iпоrе,tttих аt Iивiв. Bi t..l ttrя,

,t.aK як iпотс,tнi активtt ili:lcl,t,tli tta пi:tприtrtсгвi, OcttoBHi Bi,toMilc,li rlpo ФОIl. ltltРормаrliя про вI,1llуски ссрrшфiкатiв

ФОl l. tнфорNlацiя про осiб. ttLo Bt)-]tltiKlTь сергtrфiка,гаN!и Ф()liл Розрахунок вар гостi ,tttcr trx aKr ивiв Ф()li. Ilравп:Iа

Ф()lI - l]i,lc)llIi. lак як loBapllclRo ()()ll tlc BlllI)cKi],]o,

20I8 р. 0l]liIl]65



IIl. OcHoBHi вiдомостi про емi,гепта

l. IloBHe tlайменування IIриватне aKtliotrepHe l,овариство "IliB:reHrre управлiнttя Mexattiзaltii"

2. Серiя i номер свiдочтва про державну A0l Ns 250954

реестрачiю юридичноi особи (за наявностi)

З. .Щата ltроведення державноi ресстрацiт 10,01,1996

:l.'Гериторiя (облас гь) м. КИiВ

5. Стату,гний капi,га] (грll) 4450603,25

б, Вiдсоrок акчiй у сгаrуrноv1 капirапi. uto

напежать держаu, "' КаПiТаПi' ШtО 0

7, Вiдсоток акцiй (часток. паiв) ста-t,утного 0

капiта_l1. llto передано до статуlIlого капiтал1

.fepжaвI{ol о { нацiонального ) акчiонерного
товариства та,/або холдин говоi компанiТ

8. Серелня Ki.llbKicTb прачiвникiв (осiб) 24

9. ocHoBrri види дiяльностi iз зазначенням найменування вилу Дiяльностi та Ko,rY За КВ[i.t{

НайменуваннЯ виду дiя,llьностi Код за KBI-,.rl

наданltя в оренду й експлуатачiю власного чи орендованого нерухомого майна 68,20

I Iecr rel liаrtiзtlваtlа оII1,ова ,горI iвля

Ск'ltа,цське госIIодарство

_+6,9()

5],l0

l0, Банки. шlо обслуговукlть eMiTeHTa:

l) найменування банку (фiлii. вi;цiлення дкцIонЕрнЕ товдриство "отгI Бднк"
банку). який обслуговус eMiTellTa за поточним

рахунком у нашiональнiй вапютi

2) МФО банку 300528

3) поточний рахунок 2600500l З50626

4) найменування банку (фiлii. вiддiJtення дкцIонЕрнЕ товдриство "отп Бднк"
банку), який обслуговус eMiTeHTa за поточним

рах\ HKov у iноземнiй ва_лютi

5) МФО банку 300528

6) поточttий рахунок 26005001350626

'lllxo Ol]Etl](,)



l8. Опис бiзнесу
Змiни в органiзачiйнiй cTpyKTypi вiдповiдно до попереднiх звiтних rrерiолiв

Приватllе акшiонерне товариство кГliвденне управлiння механiзацii>. ствс)ре}lе згiдно з рiшенням
Регiонального вi]tдiлення Фон,itу, ,,lepltaBtttlt,o майна Украillи по мiсту,Кисву [|аказом Bi;t <26> грулня l995
pt,K1 N" l789 ВА Г. tlt.lяхоrt llереIворсl!llя ,lepniaBltoto tti_]при, vc tBa Пiв''tсttнс 1прав.riння veratlilalLil l
вi,tкриrе акtLiоttерttе,tтlварис,гвtl Bi,1lloBi,,ttto;,lo Указ}, ГIрезиленr,а Украiни <IIpo заходи tцодо забезпечення
l]piiB Ip()N]a,tяll lla llикорисlаltllя ltрива,t изаttiйпих rtайtltltlих ссртифiкагiв> вiД 26.1 l,l994 Р. NЧ 699/91.

Зl i ttl,, l рitttц,ttttя\1 ,аlа_lьllи\ {tl(,pit{ ilKlli,\llcpiB llt пl,ttt.lHi IH,, 1{) Зак('\н) Украitlи ,,llprl aKlli(,Heplli
l овариства):
- в 2009 poLti було ви,}}lачено,l,ил 'Говариства - пуб.rtiчtlе та назву 1'оварис,гва ГIублiчне aKltioHepttc
товарисl во <Il iвленне управл ittttя механ iзаtlij>:
_ в ]0l7 polti було ви,}t]аllено ,l,иlt '['сlвариства - I]рива,1,1lс та назву Товариства [lриватне акцiоtlерltе
l (ltlарис l l](l ., I ] i B_-leHtle 1 l lpaB. t i tlttя rtcraH iзацi'i,,,

Iнформаuiя tlpo ч исельнiсть праuiвникiв
Cepe;rH ьообл iKoBa чисельнiсть штатних працiвttикiв об;tiкового cKjtallv 24 особи. Сiерс.rrrя чисс,,tьнiсlь

п(,),}аlIlта,Iни\ працiвllикiв l,а осiб. якi праttюкrгь за c},N,licHиlllBtlM ,- 3 особи, Чисельнiсгь rlparliBHиKiB. якi

llра,(юють на умовах HelloBHO1,o робочоI,о час\,("lня. ти)(ня) - Bi:clTtri,

Iнформаrriя про належнiсть емiгента до будь-яких об'сднань пiлпршсмств

1'оварис,гвtl tlc наl.Jiс)l(ить,цl б1;lь-яких tlб'(,цttаtlь lliдприсNlств,

Ittформаrtiя про clti;IbHt ,tiя;lt,llictb, якt cMiTcHT llрOво;lиlr, з iнlпимп орlапi]ацiями,
пiдп рпспtс-t BaMltt l,cl alroBa1l и

l{,lrilpиclB\\ llc llP()l(lt Illll, clti,rt,ttr tiя,tt,tticlt, t ittttlиrllt lli,tltpиr rtctBarlи..lpt аttilltttiяrtи la \сlаlltlва\Iи,

Пропозичii щоло реоргаrriзацii r боку TpeTix осiб

I]роltозиrtii ltttl,to рсоргаtliзаLlii з бок1 l,peтix осiб проlягом ,;Bitttot о псрiоr1 не ltадхолиJlи.

Опис обраноi облiковоi поltir,и Krt

об:iкова tlr1,1liтика'l r:lварисrва lrс.lсться зl i_ltlrl l чиlttlиrt ]аконо.,tавстRоN1 УкраТни-га,,liк)чими
нормаlивllиý,lи актаllи та ItojlO j,Keli llя м и. ФiHattctlBa звi,гttiсть tti,lгttтоыtена зriдно iз Заксlнtlм Укра'irlи KIlpo

бухгалтерський об,riк r,a фiнаrlсовl,звi-tнiсть в YKpairliil. OcHoBHi засоби вiдобра;ltенi з ),р?хr,вдlillяN1
дооlliнокзг;jlнозрilхеннямКабirrе-r,5,МiнiстрiвУкраi)lизв'язкузiнфляttiсю.tlочинаючизl992рок1,
дrtортизаttiя нараховусться згiдно з пi,lлаtковиN,I законолавс,I вом УкраIни.

Irrформачiя про ocHoBHi вшди продукttii або послуг, tцо ix виробляс чи надас eMiTeHT

основним ви,,lошt лiя,llьнtlсl,i Товарис-l,ва с з,цавання в оренду в,jlасllого нср\ \(,моl о \tайllа,

Ilrформrrltiя llpo octtoBHi llри,tбlllня або вi,,tчl,iкеrr tt я aK-l,пBiB за ocтaHtti п'ять poKiB

Jttit,ttli tIри ti,ltttltя lr1,, Bi l,tr;t;clttlя uKttttriH ra оctlttttti 51x,KiB rli tc1 llti

Iпформацiя про ocHoBHi засоби смiгенr,а

OcHoBHi засоби - об'скти tзepl,xoMocтi (o(licHiTa склаjlськi примiщсння). М ict (езнахолltеttня вказаllи\
осllовllих засобiв пл, Киiв. By,.;l. Кача.ltова. 5. В и робн и чоi дiя,llыtостi lli;lприсмс,l-во не з'ttiйснlос.

Iнформаrtiя пtо.tlо ttроблсм, якi вп.пllваюr,ь tta лiя,rьнiсть eMiTell,ra

Octtt,lBtta tlроб,rепла. lllo вtIлиRае на дiяльнiсть I'tlварис,l,ва Bi Lсllнiсть,llIачIlоl (l ll0ltиl) lla риllк) орсlr,lи

не)(иlлови\tlриviщснь,('IrлitlьtiLtсrtttt,-lсliвi_Itакон(l,tав,lиrlаекоtlоvi,lllи\об\4с)I(еlll, ttчзttачttий,

0пuс обраноi полir,ики щодо фiнансувапltя лiяJIьностi eMiTellTa

Фirtансовi iнвсстиrtiТ пiдприсмств:t t uiHHi пагtери ittlltих пiдприсмств. фiнаtlсовi iнвес,гиttiТ в ac,.rttiйtlBatli i

.rочiрнi пiлприсмства Toll(o. а Taкo)t( участь Товарис-l,ва у буль-яких iнвестицiйних llpoeKTa\ 1 lBiTtttrшtt

ltcpioлi не llроl]олились l,a в пtайбrrttbtlпl1 l]c гljlаtl),ються.

ltrформаrtiя ltpo Bapr ic l ь ),K.Ia;lellllx, :ljle llle llc виконаних jtol oBopiB (KoHTpaKTiB)

[]cj ,кllовори (коltrракlи) lllBallиctBtt la ltlilttий tlcpio-t tlиKLlttatti,

20l 8 р, ' \\]\ 0l ]88](15



Стратегiя полаlrьшоi дiяльностi eMiTeHTa ruoHaйMeHlrre на piK

Товариствil пJIаtlус в пtайб1-1.triх ltcpi,.l;tax злiйсtlеttllя поruуку оренларiв на Bi.ltbHi примiutення

п i,lttри, мс гва l а пi,tвиlttснttя вар roc li .lpctllHoi' ltлати,

Опис по.ttiтики емiгента tцоло дослiл;хень та розробок

f{ос,,ti;tлсення. iпноваrtiйна,.liя'jtьнiсгь та розрсlбки'['овариством у звiгttопlу ltepio;ti не проводились,Iа в

, майбутньому не плануються,

IHпra iuформачiя

Iнфорьrаrriя вi.-tсутня,

аO lя п 0I j88]b5



Iv.
Орган yrtpaB-littttя Структура [lерсонаJlьний склад

l lаIлядова рада, l]аt.tя,,кlвit 1llt-ta обtlрас гься в ti],1bKocl1

Il]bo\ L1,Icl]]B с,Iрl]ко\1 lIa Ipll l)oKl],

Г(rlова llal ]lяlоRоi pajtll - Jlойчеl]ко Сергii:l

Вален,t и нович,
Ч,пени l{аl,]lялово'i ради - Мсльtlик ().]lcl

М ико.;Iайовtлч. llобережнюк Во-,Iолипt ир

,]leoH iдовttч,

IIравLriння, l lрав.lliння ство[]l()с,гься (()бllра( ться.

l l 
I 
1 l t j I l . | , l . l l tьt,я t ,ll |ri,tt,:tt,tяrt l1,1l lч,l()во'i

ради IоRарист8а в KillbKocti трьох
.tленiв строкопt на Tpll poKli. ло ск,,lалу

правrtiпtlя вхоlяIь голова правлiнпя та

члсttи tlрав;tiнtlя. cepe]l яtitl\ нагляjlовою

ра,lою l'oBapllcTRa обирасться засl,чl]t]l1к

1,oJlORlt llравлilIпя,

-олова ttра_rtiнtlя - I'ерасимеllко Jlарпса
leoHi:tiBHa,
}астуIlник голови праliння - Паruанова ['анна

ван iB на
.{lleH правltiнttя - Кобижча I]о,,lолимир

)лексаtlдрович,

2018 р. С s\]^ 0I j88265



БtF

lина комlсlя. i]lla 1()\]lсlя oOlll]a( lься \ Kl,:lbKocl l

,l.]clIiB c],pOKo\l lIa Il'я l ь poKia,
оЛова ревiзiЙllоТ KoMiciT - lващенко Максим

иколаllоl]ич,

ревiзiйноi KoMiciT - Побережнюк l{aтaJliя

Мел ьник Олена Воло;tим ирiв на.

2018 р, 0l l1t8265



\'. Iнфtlрпrаrtiя про tlоса;Iоl}их осiб elriTclt-l'a

l. Iнфорrrачiя lцодо ocBit и 1,rl cl,ai+ly рtlботи ltocaJloBиx осiб епlir,ента

l) посаjlа*: l-o:loBa [1равл itt tl я

2) прiзвиrrtе. iм'я" по батьковi фiзична особа

(liзичноТ особи або пtlвне
ltаймснуваttttя tори.,tичноТ особи :

З) i.,tеlrти4liкаrtiйtlий ко,,(

lrlpи.llt чl toT особи:

Герасименко Лариса Леонiлiвна

6) стаяt роботи (poKiB)**: 48

7) найменування пiдltрисмства, iдеrrтифiкачiйний код юридичноi оссlби та I]осала. яку, 'займав**:

ВДТ "Пiвденне управлiння механiзацiТ". 01388265. заступник Iоловного блхгалтс,ра

8);ta,l,a наб),ття l]ов}lоважень l,a 02,10,20l8 3 роки
,гсрмiн" tta який обрано (призначено):
()) оtlис: llовttовtu<еttttя га обов'язки - rlpatз.llittttя с виконавчим органом. шr,о з.ttiйснюс керiвllиlttво

vcicttl llо,l,сlчItоtо,,tiя:lt,lliстtt,l I'tlварисгвtr. l'o,,ttlBa ttравлiнttя орl,анiзу<,робот), IIравлiIiIIя, го,jlов)(,

tta йоl.tl засiданlrях. llроrяlопt звi ttrolo рок} ви i l,jlачеtIа заробiтl rа I tлаr а ,rгi,,t но зi шtтаrним

розклалом. Змirr у персона;tьному,скltа,лi lloca,IloBttx осiб за звi,гний перiод не бу"по. НепогаIltена

судимiсть за корисливi ra гIосаловi l].]очини вi;lсутня,
'Jаlшьtrий сtаяt робоtи: 47 poKiB.

I lоtlере,tня посада:

l2.0s.200j р. - 17.12,200З р. - Вд]'"Пiв,ltенне уttравлirtttя механiзацiТ". поса,]lа - ]alcT},IItlllK

голоI]ного бухгштера.
ГIосадова особа не працIос та не займас I|осад на будь-яких iнtllих п i,tl tрисмствах,

4 ) piK варолrкен ня* *:

5) ocBiT а* *:

1 ) посада*:

2 ) прiзвиutе. iм'я. tlo баr,ьковi

ф iзи ч tttli tlсобrt абtl tttltзttc
IlJii\I(ll\ ltilllllя l()pll,tlltIll(ii (lct lfi и:

З ) i,tcrr ги(liкаLtiйний Ktl]t

юриllичноi особи:

.1) piK tlаро,,tжеrtrtя** :

5 ) осtзi га* * 
:

l953

IJиrца. Торгiвельно-економ iчll и й iнсти,l,ут

Член I1равлiння

фiзичlrа особа Пашанова Ганна IBaHiBHa

l956
CepeJtH bo-r,exH iчна, Киiвський r,exHiKyM ралянськtli Topt iB;ti

6) с,гаrк роботи (poKiB)**: 14

7) t tай плсtlу,ваllня пiлltрисмства. iденr,ифiкаlriй ний код юридичttоi особи ,га посала. яку займав**:

ПАТ "ПiвденнС управ:ti llttя механiзаltii". 0 1 388265. головний бухгаптер
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8).taTa rrабl"гтя поt]l]оважень ,га 02.10,20l8 3 роки
TepMiH, на який обрано (призначено):

9) опис: l lовноваrкення та обов'язки - правлiння с виконавчим органом. ttKl зj(iйснюс керiвtlиltlво

y"i.a norou"oa дiя:rьнiстю Товариства. Змiн у персональному склалi посалових осiб за звi,гний

перiол не було. Протяl.оМ звiтttогО року випJlаченLt заробiтна lrлата зt,i.цtttl:li штатttим розклаjtо]\,,

llеtlогаtrIсtlа су,,1ипticгь la кtlрислиBi Tzr tIclca"ltlBi злочини Bi,ltcyTHя,

Заl,а-lrьIlий cTaiK робо,ги: -14 роки.
l lilllерс.lttя tttlca.,la:

1 5.09. l 995 р. - с/ч - l IpA-I' ..I lYM". Ilосада - I олоRний бухгалтер,

Ilосадова особа rle праItк]с 1а rre займас посаj], на бl,ль-яких iнших пiдlIрисмствак,

l ) tttlcajla*:

2) прrзвиrltс. iм'я. по ба,гьковi

фiзичпоi особи або повне
ttайменування tоридичноi особи:

3) iленr ифiкацiй н ий кол
tоридичноi особи:

4) piK ttapo;lrKett ttя * *:

5) ocBiTa* *:

(l:reH lIравлiння

фiзичнаособа КобижчаВолодимирОлексанлрович

l96з
сереjlня спецiальна. Прилушький TexHiKyM гiдромел iopar tiT та

електрики

6) с,гаж робоrи (poKiB)+*: ]5

7) найплсttу,ванllя п i.itl tриt,мстllа. iлснr'ифiкаrtiйн и й кол кlри,lичноТ особи,l,а пос&,Iа, яку займав**:

llд'Г KI IYM>. 0lз88265" Ilача]ьник вiддi:rу пiдготовки виробниur,ва r,a госttодарських робiг

iHrKe нер-еllсргетик

8) лата набуття повноважень та 02,10,2018 3 роки
TepMiH. на який обрано (призначено):

9) оltис: llовноваrкеннЯ та обов'язкИ - tlраlз:liltttЯ с RикоttавчиМ opI,aHoM, щсl здiйсrttос KcpiBltиtttBtr

y.iaa nnro.,uoa дiяльнiстю Товариства. Змiн у персонмьному скла,чi llосадових осiб за звiтltий

п"рi,rл uc б1-,tо. lIротяl,r_lм звiтнtlt'о рок), l]иIIjiаче}tа заробiтrrа lrла,l,а згi.Ilн(),1i штаr,trим розклаjк]м,

IIеtttlгаtIlеtla с1,;lиltiс,гЬ заr корисливi га поса,цовi злочини вi;tсу'гня,

ЗаI а:tьttиii с га;ti рtlбtl гll: i:1 роки,
l lоltере.tttя ttt,caJa:
01.09.2004 р. с/ч: 11рД'Г Kl lYM>. начальник вi,,цiлу пiлготовки виробниtt,rва та госl lо,Itарськи х

робiт - iнжепер-енергетик.
iloau;roou особа не праllюс l,а lIс ,]аймас Ilосад на буltь-яких iнших tt iлI t рисмствах,
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l ) посада*:

2) прiзвише. iм'я. по батьковi

фiзичноi особи або ItoBHe

найменування ttlриличllоI особи :

]) i.reHl ифiкаrtiйний Ktljt

кlрлt]]ичr toi особи:

,1) piK наро,lrкеttttя * *:

5 ) ocBiTa* *:

6) стаж роботи (poKiB)* *:

7) найменування пiдприсмства.
Cll "Метал Холдiнг", l9l21597,

8) дата набуття повноважень ,га

TepMiH, на який обрано (призначеllо):

l ) посада*:

2) прiзвиrlrе. iм'я. по батьковi

фiзичноi особи або гtовне

найменl,вання lорш;lичноТ особи:

j ) i:tеrrr,ифiкаrtiйний Ko.:t

tори,,(ичrtоi особи:

-l) piK tlapo,:l;liclt н я * * 
:

) ) ocBl IJ" :

Голова Нагляловоi ради

фiзичtIаособа ЛойченкоСергiй Ва,lrснт,инович

l966
Вица" Киiвський орлена JIeltiHa полir'ехttiчtlий ittституr,

30

iдентифiкацiйн ий код юридичноi особи та посада, яку займав**:

директор
l6,03.20l7 3 роки

член Наглядовот ра*ци

фiзичrtаособа Побереrкrrкlк Во;ttljtимир Jlеонi;tович

l 96l
Виrtlа. Киiвський op,reHa Леrr i на lIолiт'ехнiчний itlстиt'\-г

9) оItис: lltlBtltlBa;ltcttttя ta tlбtlв'язки - [lаt,'jtя,,tова рала 
'I-оварисr ва здiйснкlс контрол],:}0

jtiя:lьнiсгttl llрав:IirrнЯ lЬварис'гва в irt,Tcpecax aKtlioHepiB у перiо:r мiж Загальн_ипtи зборами

aKttiottc1.1iB. Змirr у ttcpcoltaJ,o,,o"y aп.,,uдi IIоса;tових осiб за звiгний trepio,t не бу,rtо, I}иtrаl,оро"tа не

виплачувапась. Непогаtrrена су.tlимiсr ь за корисливi та посадовi з",Iочиriи вiлсутttя,

Заtаltt,llий сllяt робоtи: 30 poKiB,

Йi.,r. рпбпru 
,ru nr.,.r,,,,". якi займав lIро,гяI,оN{ tlcTaHtrix 5 (тl'я ги) poKiB:

oz.ri.uorr р. с/ч: 
'I.()I] ..обо;rоrrь-КСl] . KoHcyjtbTaIII з еtРективlrос,ri lliilttрисмttиLl,гва.

l Ioca:(oBa особа с, aKltioHepoM'l'оварис,l,ва,

6) стаж роботи (poKiB)**: ЗЗ

7) r:аймену,вання пiдприсмстtlа. i;rентифiкачiйний код юриличноi особи,га посала. яку займавt*:

'ГОВ "Запорiжме,гап Холjliнr'"" 3 1407820, lIрезилеI{т

8) ;taтa r;абу,r:,я lI()l}HOBa}KcHb Iа l6,0З,20l7 З роки

TepMitl. на який обрано (призначено):

9) oltttc: t loBtt(llзa;ltcrtttя ta rlбсrlз'язки _ | lаr,:tя.,кlва pa;ta Товариства здiйснкrс KoHTpojlb за

jtiя:tы t icTltl Ilравlriнrrя l tltзарис,t,ва в iH гересах aKrricrHepiB у rrepio;t м iж Загапьним и ,rборам и

aKuioHepiB. Змilt v псрсона,пuоrу .nurai посалових осiб за звiгний tlcpiir,,1 tte бу;ttr, [}инат,оро"tа tte
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-
виплачуваJIась. НепогаIшена судимiсть за корисливi та посадовi зJlочини вiдсуr,ня,

Зага,lыtий стаяt роботи: 3З роки,
Йi.,," pnOoru ,,,u,,n.u,,,"- якi займrав lrро,гягом ocTaHHix,5 (п'я,r,и) poKiB:

01.12.i0llр.-01,07,20l2р.:'l'()t}"lЗirпорiл<л"tстzulХо;lлittI,".голt,lвгtийконсуjlьтантIlомаркетинI,),:
02.07.20l2р.-с/ч.Сll''МеттtХо:t'lirlт''.I.о:lовнийкОнсуJlЬТанТЗМаркеl.инГу.
l loca,lloBa особа с aKt{iollcpoM 'l'овариства,

l ) Itосада*:

2)Ilрiзвишrс. iм'я. по ба r bKoBi

tP iзичrrоТ tlсоби або lIoBHc

наймеrrування юридичноi особи :

3) iдентиф iкацiй н и й кол

tоридичноi особи:

.l) piK rlаро;tжсllня** :

5) ocBiтa+ *:

Ч.пеtt I IаглядовоТ раци

(liзичl la особа Мельник олеl,мико;tайович

] 96l

ВиtItа. Киiвський opr,teHa JleHitta по,lliтехtлiчний iнстиr,у-t

6) c-I,arK робо,ги (poKiB)**: ]4

7) ttайr,tеtrчваttllя пiдllрисмс.гва. iдснтифiкаrtiйr]ий KoJi юридичноi особи та поса.lа, яку займав**:

(]Il''Mcralr Холдittl.''. l9l21597. заст\,пltик jlиректора коплерlliйtlих ttитань

8) .,taTa rrаб),r,тя lIOBlloBaжcHb t,a l6,0З,20l7 3 роки
,герlчliн, на який обрано (призначено):

9) опис: Повновалtення та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснюс контроль за

дir,попi".,о lIравлiння Товариства в iнгересах акцiонерiв у перiод Mixc Заt,zutьн_ими зборами

акцiонерiв. Змiн у персонаЛ"поrу anuuui посалових осiб за звi,гний tlерiод rte буltо, ВинагtrрtrlLа ttc

u",,nuur]norua u. Heпot'atttetta c1,.,tu",ic,ro за корис-пивi та поса,цовi злочиtlи вiлсуr,ttя,

']at а:tьний ста;{( робоги: 3'1 роки,
rtia,,a p,,Ou,u,,,,,,u,,",,,,. яlti t.riiltlIl tlр()lяl(l\l ()c,lJllltix 5 (rl'я,rи) poKiB: 

_л_,___..:х,,,
01,01,1'99] р. Зl.{)З.2rJl5 р,: ('lI..МсruIХо:t:littl".засl'уПIIикД,ирекТоракомерttlинихПитаНЬ'

01 .04.20l 5 - с/ч: 'l'Ol] ..Гчlс,t,шt Xo;tдiltг l'рей;i', зас,Iупник директора комерuiйних питань,

Посадова особа с акцiоtIером 1'овариства,

2018 р. 0l j88265



1 ) посада*:

2) llрiзвиrrrе. iу'я. tlo багькtlвi
tРiзичrrоI ilсоби або ItoBttc

найменування юри,ttичноТ особи :

3 ) iдеrrтифiкачiйний код
кlри.ltичноi особи:

4) piK наролrrtення8 * 
:

5)ocBiтa**:

l ) trосада*:

1) llpirtrиtltc. i\4'я. lI\l бi1,1 t,K()lli

(l iзи,tt roT особи або tttlBtlc

ttlйltcH1 trаttttЯ ttlРttJи Ч t tоI .lс,rби:

3) iлсlr гифiкаuiйttий Kctjl

юридичноi особи:

4) piK lr apcl,,tlrc н llя* *:

5) ocBi tat *:

l'сlлова Ревiзiйr roi ком icii

(liзt1.1ttaосtlба IBatllcttKtl N4aKcttrl N{ико:tайовлtч

|97,7

Вища lнститут економiки та права (KPOKD, piK закiвченltя

- 200l р.. спецiапьнiсr,ь - правознавство

член Ревiзiйrlот koMicij

фiзичltа особа Мельник олена Володимирiвtlа

l 971

С.'сре;trrя. Харкiвський }ки l'jlово-коlчl)'нzutыt и й TexHiKyM

6) с,гаrк робоr,и (poKiB)**: 1'7

7) ttаймснr,ваttltя lli;lttриt,лtсгва. i,,terrl ифiкаltiйttийt Ktrjl юри;tичноТ tlсоби 'га поса"lа, яку зайпtав**:

lI,,\'I'<llУM>.0l]t]tl2(l5. }асl\ll}tик I(ljtоRи ltпilв]tiнtiя з кrриди,lлtих IIитань

8) дата набуття повIlова)IiсIiь ,lil 16,0З,20l7 5 poKiB

TepMiH. на який обрано (rlризllачено):

9) опис: lIовновалtсння та обов'я,зки - злiйсttкlс KollтpoJlb ф iHa нсово- l ос lto:rapc ькоТ ,,tiя''lьностi

T,,uuf".ruu. його rri,lrрозлiлiв ,га слуя<б. фiлiй та пре.цс l,авниц-гв. lIto знахоляться на баtаttсi

'I'оварис,гва" з,Itiйснюс гIеревiрки .'.u pe"iili ф irt ансово-господарськоi лiя;tыrостi 1'оварис,гва, liMirr 1,

n"paouur",,or'u складi tt,lсадЬвих осiб за звi,t,ttий перiо]t lrc буrtо. Винагоро:tа llc ви Il jIач},ваIась,

Ilеrrогашена сулимiс,l,Ь за корисливi та посаловi злочини вiлсll ня,

Заt,альний стаж роботи: 17 poKiB,

Йi.ч. роОоr" .u no.ur". якi зайпrав Ilротягоl\,l ocTaHHix 5 (п'яти) poKiB:

2 1.0З.20l l р. - 30.05,20l З р.: 1'ОВ <Мегап Холдiнг'Грейл>, директор:

01.06.20l j р. l0.06.20lб р.: СП "Мстаr Хо_лдiнг", директор,

l3.06.2016 р. - с/ч: IlpA Г (I IYM)" застуIlIiик голови ttравлiнt]я ,] юрилиtltlих питань,

l loca;KlBa особа с irKt[iotrcpoM l'tlварис,rва,

6) с,гаrк роботи (poKiB)t*: 24

7)найменУванняпiдприсмства'iдентифiкачiЙнийкоДюридичноiособитаПосада.якУзаймав*+:
ТОВ ..Аврiл". З2983 l 68" лиректор

[i):ta,ra rrаб),ття поl]пова}кснь Ia l6,0З,20l7 5 poKiB

t,epMitt. lta який обраttо (призIiа,{сно):
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9) оltис: llовttоваiксttltя,га обов'язки - з,,tiйсltrос коt,IгроJlь ф iHaIlc()ljo- I ос поJlарс bKtri 
_дiя;t 

bt tocTi

'Гоruрra.,оо. йоI.о пi;tроз,ti.rriв га с'Jtчrкб. фi:liй та предсl,авItи ttTB. IIto знахо,,1яться на ба:tаttсi

Товарисr.ва, здiйснюС перевiркИ ,u p""iiii фiнансово-госПодарськоi дiялЬностi 1'овариства, Змiн у

n"pao,rr.,",,ory ск-лалi посадових осiб за зtзiтltий перiол не було. Виttагорода не Rи Ilлачува"jlась,

[]епогаurсrlа с;-,,tимiс,гЬ за корисливi та посадовi зjlоr]ини вiдсуtня,

Зага_rtыtий сl,алi робоги: 24 роки.
Micuc робоги,ru noauru. якi займа-па llро]яl,о\4 осганltiк 5 (п'яr,и) poKiB:

01 .09.20l 0 р. с/ч 'I'OB ..Дврi;r". дирекl.oр,

6) стаж роботи (poKiB)**: 22

7)найменуванняпiдприсмства.iдентифiкацiйнийкодюриДичноТособиIаПосала.якузаймаll**:
IH"r"ry' 

"nn.nl,n"p"oI 
бiо-погii та генетики Ан урср, 054l 7 l 01 , лаборант

l ) поса*Iа*:

2) прiзвише. iм'я. по батьковi

фiзичноТ особи або гtовttе

t tlй rt.'t lr Bltt l t tя t(\ри ]tи ч l I(\T (lсtltlи :

.] ) i.,tclr lиllliкаrtiйнrtii Kil]l

юридичноi особи:

,1)piK ttit1-1cl.,llttcl t ня * *:

5)освiга**:

8) да,га набутr,я повlIоважень l,а l 6.03.20l 7 5 poKiB

Ч';lен Ревiзiйноi KoMiciT

фiзична особа Побережнюк Ilаталiя Миколаiвна

1970

I]ица. Киiвський ,'lержавний 1нiверси,lст iпr, 
'I'apaca lIle вчеttка

t cpbti tt. tlir якlt iл обраl Iil ( lIризIIа,lсIlо ):

9)ottttc: llrtlзtttlва.яiсttltя,tаобtlв'яlки- l,tiijcrtttlc коII[роJIь фiнаttсt,trtr-tосttо,tэрськоi,tiя;tыtос,l i

I',,uapncrun. r-roto tli.tptlз.ti;tiB га с:tyiltб. фi:riй та пpejlcl aBtIиц-tR. tцо зllаход.яl,ься на баlаttсi

To"up".rou. здiйснюi перевiркИ .u p"uiii'i фiнансово-госПодарськоi /Iiяльностi Товариства, Змiн у

n"pao,,*n"uo"y скла.lli посадовИх осiб за звiтrrий перiоЛ tte було.I}и нагОрола не ви IlJlaчyBaJIacb,

Ilепоt,аurена сl'димiс,ть за кtlрис.lrивi та Itoca,,lt,lBi злоtIиtlи Bi,lcvt ня,

Зага:lьниii сl alt робоrи; 22 роки.
Йiaчa робоr" ,.u r,,rao.au. якi зайшtав каlijtида,t IIро'l,ягом ocTaHHix 5 (п'я,ги) poKiB: з 2()(),l р,

суб'скт I ti,tItpиcrtrtиttbKtri ..tiя;tыltlсr i-фiзи,tна особа,

I Iосадова особа не праL(юс l,а Iie займас Iroca]l lta буль-яких iнrrrих пijlгlрис мствах,

20l8 р. 0l388265



l ) ttoca:ta*:

2) прiзвиrrtе. iм'я, по батьковi

фiзичноi особи або rloBrte

най vcll} ваtlllя lори. tи ч ноi особ и:

3) iде нти ф iкачiй н и й код
к,lридичноi особи:

4) piK ttародження* *:

5) ocBiTa* *:

l'оловltий бухr,алтер

фiзичlrа особа ['IattlaHoBa ['анна lBaHiBrIa

l 956

С,'ерс,ltньо-технiчна, Ки'iвський TcxHiKyM ралянськоi TopI,iB]li

6) стаж роботи (poKiB)**: 44

7) найменування пiдприсмства. iлеrrтифiкаr tiйний кол кlридичнот особи,га посада. яку займав*8:

ВА1'"Пiвденне уllравлiння ltexatliзацii"_ 0lj88265. голоllний бухгtul,r,ер

8):tатанабr,гтяпо}}liова)(ень га l5.09.1995 безс,троково

TepMiH. tta який обрано (призна,rено):

9) опис: l'о;Iовний бухгаlrтер - керiвник бухга.;rr,ерii, який забсзrtечlr(, велс,{ня бухгzulr срс ько trl

obniKy ua Iriдприсмсiвi. I Iовновахtегtttя ,га обов'язки визначенi в Ilоса.lовiй iHcTpyKrtii, Змilt 1

n"p"o"-onn"y складi посадових осiб за звiгний перiод не було, Про,гягом звir,ноt'о року

nun.,uua"u rаробi гна п.lа ta зl i,1ll,_l li ш la lttи м розк,tадом. Ilеп,.lгаtttенасу.tимiсгьзакорис.tивi гu

посадовi з"почини вiдсутrtя,
Загапьний cTaltt роботи: 44 роки.
Iнформачiя ,uorb .,ron y KepiuHoi роботи r,a пере;Iiк попередпiх посад: l5.09.1995 р, - с/ч - IIрД'I'

..ПУМ". поса.,[il - trl:lовllий fir хtlп tcp,

lIоса.кlваrlсоба ttc llpalll()C Ia ttc зайлtаt,лоса.l Ila бl]1ь-яltих itrltIих tl i,1l t рисмствах,

aklliollepa. прелставником групll акцюlIерlв. нсза,lе){ним лltрекгором
++ заповнкх1ься lцо,цо ()i]llчHll\ осlб

20l 8 р, 0]з88265
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Vl. IlrфорrrаlцilI lIpo,}ilclIoBIIItKiB rаlабtl 1часtrttкiв crritertra ra Bi.lcotoK aKtliii (часrок, rlailr)

I] i. Lco t tlK itK Ltii]

(,lac loK. l]itiB ). яN]

lI1],lсrliц,l ь

зас ttoB tttt kr ta абtl

),lacllllK! (l]i.t

заr'а-tьtlоТ Ki,tbKtlc t i

\,{ igцgjll па1l,tlлtсlt t tяl;tc rl r и(liкаrtiii
ний K();t

lори"tи,Illоl
осilбtr

,}ас ll()Bllи Kal

lа,'абtl

Найменування к)ридичllоl
особи засновника тrабо

,,rL l .'u"pi 
'n 

д-lrtiзtlва. l8 9. Nl, KlliB,

I l("lcpcbKlli]. 0l l ]]. УкРдll Iд
()00j29l5

лержавного майна Украiни

l]i;tc()loK iiKl tiij
(члс l(1li. llalB). якi

l]iLпс7ка l ь

засlttlвtttt кt t,a або

),tircttиK) (Bi.L

bHoj кiлькtlстi

Прiзвише. iм'я. по батьковi

фiзичноi особи

20l8 р, 0l ]]88265



VIl. Звiг KcpiBHttltтBa (звtг про управ,пitrllя)

l. Ripol irrli ltерспекlпRll пo]la.l1,1llolo роtвиIк} сuilснта

Тварисrвtl lljlitll\,(. В ьtайбу-rrliх tlc1-1it1,1lax з,:(iйсllсttня lltlttll K1, tlpclt,:lapiB lla Bi,ltbtli tlриплittlення lli"ttlриt btcTBa

ta tli;tвиtLlсttttя варrосгi trрсtlдttоi'rI_,rа-ги. tlайбi.пыllиN]и ризиками в шtайблтttiх перiолах с tli,tвиlltеtlня

ВиТраТ tla )'Три\lаннЯ нер}'хоМОГо маЙна: збi.lIыttення розмiрiв обов.язкових лоЛаr KiB та зборiв. tti;lвиlttснttя

вартосr.ilаз1l.ае'ilекТропосТачанliя.,]росl.анllяllJlа].и']а']еМеЛь}lУ;tiлянку.якУорен]l)СlЬвариство'
Заl.а-,lсrм. 

'I овариство по:}и,ги вно оltiнюс cBoi ttepcпeKl и ви ро,}витк) 
,tа по,lа-IIыtlоI-о (l1 tt к Ltiot;vBatl ll я я к

cr б', к la п i rпри, м ttи tIbKoj -t iял bttoc t i,

2. lнфорuаltiя llpo ро}ви,Iок cvit cll l а

IlpиBal.HcaKltiLlHcptlcTtlBapиclt}t)(lliB.tctillclltpitB.tiHHяltexattiзattiT>(rta,,ttr,;li 
- <'I tlвариство>), cI,BOpellc

,lt i"ltltr l pitttertttяrl l)cI iotla,tbttot lr Ri:Lli]lс}itlя C)o11,1\ лсрх(авноt о майtlа УкраТttи tlt'l llicтt Кис Br (tta,ta,ti

uЗасновtlикu1 Ilаказсlrл Bi,1 (26) lр)j(liя l995 рок1 ,I'tg l789 ВА-Г, luляхо|\1 l lepeTBop,1l]l 
лllli,1.1" " ", "

lti''tприс.rlсtваПiв:tснttсtlt1-1ав:tiltttяпrсхаtliзаrriТlвi'.tкритеакtliонернеТоВарисТВОвilповi;lн1.1доУказу
llрсlи.tсttIltУrtраirrиullро,]п\о,Lиllк).к)lабсlttс,tсttttяtlрliRгр()\1а,:tяl]l]чlвик()р}lсlаllllяtlривагизаtriйltиr
п,ойuчuu, ссрrи(liкаtiв> Bi.t ]6,11,199,1 р, N 699/9il, ,, тt_._л._,,jл
Зt,i]tно з рiшенltям за] аjlьllих зборiв aKuiorlepill та вiдtlовiлно ,to Закоliу УкраТtlи <I lpt'l aKLliotlepHi

3. Iнфорпlаuiя про укладсllня леривативiв або Rчинення n|uuo"nnl: ,,:l_олl,]1"лY^1].,,1':tt"* uun"o'o

eMiTeHToNl. якulо це вплпваt 
"о 

luin*y його акгшвiв, зобовiязань, фiнапсового станl,iдохолiв або

товариства):
- в 2009 potli бlлtl ви]tlачсl]() гип

l оl}арис Iво <lliB,rertHc l прав.;littня

- в 20l7 ptltti б1';tо ви,}t]аllено,IиIl

товариство <П iвлен не уп равл iltня

l rэtlа1-1ис-гва ll)tl,Ilчlle l,a

btcxatti зat(iill:

I'tlвариства IlриRа l llc I,a

Mexa}l i]ацiТD.

ltiLзB1 l'oBitptlcrtra I l1б,riчlrе aKttitlltcptlc

ltltB\ l\)Bilpиilt]l llpиBltltlc 11цllir,ttcpttc

l)'}oKpcrra irrфорrlаrliя Ilp() }ilB,lttllIIя га tto,,IilttKI eMiTeпTa IIlол0 },правjIiнllя фiнаtlсовпми ри]лlка}"r!

1, tопry чllс-li tto;titttK1 lllo.(0 ct,PaIt,rtlttIItя ьiо'дItого осllоRttого Rп;lу tt роI'по Jовапоi oltepaItii, ,tltя якоi

l}lt K()l)Itc l,()l}\ к) l l,Cit ()llCl)ilIl!l \с,llд,l l1ittl l1,1

CtlctLia,tbttilt tl . t()K} Nlcll l\. я |iи\t би ()lIl1c\ l]11,11,1ся \al)ilK Iсрис tиNи сис,Iсtl I]Il} l pllllllb()I () Kolll'P()jl к) га

yItpaBllittttЯ ри]икаNjИ в lоварисгвi llс сlворс}tО,]il Ilс,tа,Iверд)liсtrо, llроrС при з:tiйсrlсннi Btll гpitltttbot,,l

}i0lITpoJto виt(ористов\ юl'ься 1liзtli пtе'ttl:tи, воIlи l]кjlк)чаtоть в ссбе,,гакi cjrCNlet]lll: 
]j,,, .,, ,..

l1б1].,а,,,,.рспкuй (lirrаrrсirвий об,tiк (ittвсtttариlаttiя i ,KlK) пtеrtгаttiя, рахltlки i ttо,lвiiittий заtIис):

]jбj',,.,,,,.р.uu,,ii l rlpaB:rirtcbKиii обriк (розrrо:ti:t tlбilв'язкiв, l]ор\l\Rаltня виl,раI):

jl"lr,,,,.. ,,,,r,,pu,,u. рсоiзi" (llc1-1cBipKa.toKlltcttTiB. tlc1-1cBipKa Biprtocri ариl|lrlс,I иrlt]и\ po,]pit\\ll}ilB,

]tcpcBlPliil ,t(rIри\lаllllя tlрави,t обltiыr ()кре\Iи\ I()сll(),1арськи\ orrcpartiii. itlвсtllаризаtltя, )cllc ()llиl\Ritllllя

Ilcl\c,,IlilI\. tli,t t Bcl, 1.I;еtlttя i прос l c;Kr нlttltя )

IJсirrерераr.lваrriвиLllеNlеl.О''1tlсlа11()R]lяlьС,tиll}сисlе\l\iвикt..lрис'говrtrlttrС'lВll1-1Я\)ltРаВ']llllIя

Brt,t pal clt iтcпr,a

Ук.ltа"lеtlня,lсрИва гивi tз або в,tиtlеtltlя t tравtlчиttiв

tlcpio:ti ttc llp()Bojtи,loc ь,

ItIjlпl]исN,lствоN{.

MeToto 1tlрав:liнtlя ризикаNlи с j\ня..

ризики вtlника( в проl(есl ,}виrlаиноl

tILtl.(tl Itt:lxi.lttиr ttitlllиr ltatlc1-1iB crli,tctt,toi,l 1 зBiltttirtr

пtiltiпtiзацiя?бtl мirliмiзацiя jxltix нас,;liдкiв, llараNiаrlня lta фittattctlBi

jliяльttос гi Товариства,

2)}окреrrаirrфорrtаltiяllросхи.tьнiсrьсмiгеltrаllоttiПовихршзикiв,кре.lrtТIIоl.Ори-.1{ку'ри]ик}
. tiKlri,tilrrc r i lа/абrl pttlltKl lpttllttlBttr lltlttrHiB

()сtlовttit|tiItаttсоtliittсIрlrlсtttиtri;tltриtllсtва.якittссlrьвсобiфiнаrlсtlвiри']ики.Вкjllочак)l.ЬIрОllIОR!

1;lftl"' ризик: змiни на риl{ку лtожу,ть iс.l.о,гнtl вп,Jlин}ти на активи/зобов'язання, Ринковий ри,ик

скjlадасться з ризик} пpollellTttclT с гавки i ttiltoBot,tl ризик),i 
..

-р".ппо,ро:t"',iквi:trrilсr.i:гоВарисtВомO)ксllсВикОttаIисвоТхзобов.я'lаllь']IlриLlи}lине'tосl.аtносIl
(_tс(lirtиI1,) lrбitrlBlrl KotuliB:'lo;,tt ]а lIсRliи\ IlссIlрияtjlиви\ ()0с,Iавин. пlсliltс буrи,]]!1)шlеltс I]ро,lаIи (t,()I

itKl t1l}t1 за бi-lbttt ttttlbKilttr t(iltoKl. tti;,tt iхttя сltравс;t,lива BaPllc]b. ] \1eIOl() tlоIitlllсlltlя зсlбtlв'яlаllь:

- крс.tиlllий ри]ик: I()варисlВч ,,nn,",,u",n'n lбиrкiв r разi нсвикtlltаtttlя (liнаttсових }обов'я,lань

к0 tt,] ра l,c н l а ]\,l и (.лебiторапл и).

Ринковий ри tик, _ ..лi^. ,.,,i л,,.,,.,,..
Всi(liнансовiiнсгрчrlснтисхиЛЬlliлоринкоВоГоризик}..ризик}'l.ОГО.lllомайбу'гнiринкtlвi,"-п'lовиvожl.гь

2018 р. 
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знецiнити iнсгрушtент, Пiлприспtс,lво tte lliд,цасться валlотноN!) ри]ик),IоNl\ ttto 1 звiгн,lпl1 pottt tte

здiйснltlва:tо валtо-гtlих tlItepattrii i ttc пtаt ва.tttотttих залиLtlкiв. l[itrовим ри,}иком (. ризик г(]l0, lцо вартlс-tь.I

(littatIctlBilt.o iHcrplпlct;r'a бr,,,lе змittкtва,гися Bttac-,li.loK зьtitt риttкtlвих rlitl, I{i злtirlи мол<l11.бllи вик",lикаlll

(lакIораrlи. хilраlilсрtlи\lи 
"t,lя 

oKpc\|()Itl ittсгр1 rrcHl,r або факrоралtи, якi вtl;lивак'l'гь l]a Bcl lIlсIр}\1сlпи

in,,n1l ttfu,,",n,,uriPinu,,.un"',rЬбо"'r,ru,*_п"r,пс, Ili,tttрислlсгвt'l ttc пi:(,lас,гься ри}ик! коJиваlltlя

I l p()tlclll'H и\ с l aBtlK. tlc к i-rt ьки t le N,laC крс"lитI в,

Ри'lик вtра,lи :riквiдносr i. 
l заIl()бit.аl{ня

1-овариство перiоличliо Ilроводить монiгоринг ltоказникiв лiквi,цнtlсlitа вiки ваr"]а холIв"цJ] '
'tни)tiснItяасТаtlоВjlсllихrlоказникiвлiквiлtlостi'I.овариствоМаСдосг}п,lОфillанс)Вання)досгаltlь()Nl\
обсязi. Гliдltриспrс,гво злiйсltюr, ко,lтро,,," лiлвiл"остi, Ltlляхом lulaH) ваl!ня tttl,гочttоТ lliKBi,ltttlc ti,

lIi;tllPИCllCr-Bil аtlа.ltiзlс гсрмiни ,r^ai*ia. якi ]lов'язаtli з дебiтilрськокl lаборговаtl icrto -l а i}llllиNlи

(tittirttctlBипtll ак.IиRаNlи.а IaK()ni llP0l 11g,;11j 111llrlки!р0lllоRи\ксltu,гiввi;tоltсраttiйtltli,tiя:lьtttlсli,

l\il;ix]llx] l]l''Ji;,lbllc ]lo крс_lи1.1t()t о ризик}. якиii вира;.tа_сrься як риfик гоl,о. Lцо Koll грагсlt,l _ дсбi.'..)р tlc

бr;tсl-tаlttиiiВllовll()\l\Оt)сяЗiiRtlсоttuйчасtlоIасиlисвоiзtlбсlв'язаttня'Крс,rигtrийризикреГ).r]ярнО

з/lаl.носIiкОltlраIсll'lilсlUlа-l'и.Iизабор,ованiсть'lli:ttlрисмство)кJIа](аС)Го:tиВикJIlочноЗвljtо\lиNlига
фiнансовостабiльнимис.горо}tаNlи.Кре:tитltийр"'.пп.'о.У.'п.,,rебiтtlрськоТ'lаборгtlваtlостi'flсбirорська
,lаборговаtliсr.ь рсI\,llярllо tlсреuiрrс,,,,ся tta icttttr:ttlltя ttзttllк lttctlittctlttя, сt,в()рlоlоlься рсзервrr tti_r

lttctLittcttttя lа ttсобх i,ltttlc l i,

-l. Зrlir llpo KopпopnlltltHc rllpaB,tillHя:

l ) Iloctt.lallttя tla:

вjlдсниir Ko/leKc корпораl,и ltllого yttpaB,ltiпIlп, якиNl ксру€T ься eMllcIlT

1-оварис.Iво в своjй .1iяльtlос,гi ttc ксрлсться вjIасниNl коле{соNt корIl(lративttOго r ltрав:titltlя, Bi;tttllBi,ttttl ,кl

ви\lоI чиllllоl,о lзаконодавсl,ва YnpaTtin, l-ооар""во не зобов'язане \,lal},| R,ilасtjий Ko,,lcKc корIl()ратит}ll()l ()

управлiнtlя. Ст. 33 Закону Y*poin?"rlpo an,tion"pui,,,"oopиclBa) Il итаll ня.з-,"|"j:l1iт,::::: 
::]:':^,,,.,"

(Ko.'lcKc})K()pI]oPa.IиRl{Ol0lltpaB.litlltяloRaI]иcIBitBi]lrtccctttl''\oBиK.:ltcl.tttoiKONlПetelll(tJlaI?.,l]ыtи\]t)()pli}
,,n,,in,,.jri,, Зо, ..,u,,n.,,n ,бuр",,п 

"n,t","(rpirl 
llрД l "I]yM" KolteKc корllоративноlо }'nou,u:]]uu, ,,"

,]агвср-liti\вilRся, У зв'язltt з llиNl. Ilосиj]аttillя tla в;lасниii колекс корllоративtlоI,о }IIрав,jllllня, яким

Kcl])( ]ься crtite ttt. tlc tlаво,tи,lься,

ноjlеliскорПOра'1.1|Вн()l.о\ll|}аR"lilttrяфоrt'lовоiбiрiпi,об.сjlttаttклIорП]lлlчIIllIосiбабоillrrrиiiкtr;rекс
*npnop"rurnu, о ynpr,o",,iu,,", rtкtrй емiгсн l' jtoбpoBi;lbtro BпpittIиB lас госоRува,гlл

.I.оварисlвоllскорисl.}'Сll'сякО.lсксоNtкOрIlОра'lиRt]оI()'\ttрав-'tittttяфоrtlовtliбiржi.оl.':l1li"'.',"l0ри.'ttlчllи\

llсiб або ittttlиll K(),tcKct)Nl ,,.rp,,opnrnu,,.r, .. 1tlрав:liltня, 
'l-оварис,гвtlм ttc ltР_ИЙ.МаrОСЯ Рllt]СllllЯ IlPO

il()бpol}l]lbtIc ]aclOc} вill]llя ,,"i"rii.,a,,n' nor"n.io, крiшr Klto. aKrtiT I lрд I, кIIум> tta (lсltl,,ttlвих бiрлtах ttc

0.()pI.) lоtься. tоt]арисl Rо ,,".,,'.,r,",,nr, бljtь-якоtо об'с.trtаtlня lори,,tиtlllи\ tlсiб, У зв'я lK1 ,} lLи}l, Ilоси]lаIlllя

tta заllначсtti в rtь,эll1 ltt,tlKгi ко;tскси tlc ltаI]оляll,ся,

BcKr вiдповi,tlIу iнформ:ruiкl про прак,Iик\, корllорати Rllого уllрав;liпItя, }acTocoByBall), lloIlail

Bltlllitчetti }tlK0lI0j(iiBcTR0}I Rrtllo|,Il 
Ocol]allv ll(,ltil.l

Ilоси:lанttя tla Bclo Bi.ttloBi:lHl,ittt!opMaltiltl I]ро-rlрактик\ корIlора]иl}llоl0 )Irрав,ll11Ilя, ]асl

визначеtti законо,]lавс.гвоI,1 ви]\,tоги: принциIlи корпораТИВНОГО УПРаВЛiННЯ, ltto ЗаС-tОСОВ) К)ТЬСЯ

Товаllис.t Bolt в свtlТй ;tiя:lьtlilс.гi. визliачсtri t]и}lllи\1 зaKOtjo.'laBc,lBoll УкраТtlи га Стат1 гtrм, Бl,tь-яка tltttla

Ilрактика KOPIlOpltl ивllоl () l ll1'lав:litttlя llc зllс lt]cOB\ (]ься,

2)}'pa.tirtHltltlcrritertrBi,ll11.1я(.lbcяlri'ltttl.:ttriпcltbKOлeKc)KopпoPiillll]HoгoyпpaB"lillttя'}a}HaЧeHot.o
в аб lацаr .lpr l ort1 лfiо -t 

1lс l borlr ltvHKr,1, l ttiri часr иttи, Hirjlaйtтc 
" l:_,:::]].т:,л::],:ý 

lt;( llac] ttH колексч

к(}рпOрill ltRIlol о vItpirBlitttt*l l.aouii ""ir."n, 
tl i,l xrr"l яс,тьсп i причиttи r аких Billxи;reHb, У 

ч]] :::]i:,
сiиiтептIIрrtйltяRРiulенIIя.,",о".,п"по"оu'.илсякiпол-ожеtllIяколсксукорпораТиВПоГоvЛр1lВ.]llllняt
tа lIlаIIсн()l о в абlаtlах ]lр},I,оrl\, або r,рс,t,ьолtч пr,ttкl't, l ttiсi часr,ини, обгруtlrvйrе llричиllи r,акшх лiii

lttфорrlаttiя ttlo,,lcl вi,ltхи;lеttь tliл tlt1.1ltl;ttettb KO.lcKcy корl]ораrивtlогtl управлitll]я tle |lаво,'lиться, ocKiJlbKlt

'I оварtrсгtзtl llc \la( B,lacll()l() K(),lcKc) корII()раrивtttrt o1tlpaB-llitlHя,l,a llc кOрис],\сlься Ko-lcKc|l\l1,1

корп()ра,tиl]н0I0 }прltв.lllнttя ittutих lli,:lttриr'мсlв, )cTat]OB, органiзаttiй,

3) irrформаrriя trpo зага;lьнi lбори акцiоперiв (1,часrrrrкiв)
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Вид загальних зборiв

IlpoBc]lcll ня

пис: Поря]lок ленний;

tBlI\ ,

S','ioi, rln,,,r,,oou,'pa:ttt ltрtl;riя:lьнiсlьl'оварtlс-tваза]0l8рiктаприiiliяттярitttеtlrtяlа"u!il|I1l11,,р1],","у",l]
бзвi.гРсвi'liЙIlоiкtlпtiсiiпроriя'.tьttiсtьt.uпар',стоаlа20l8рiкта..прrrir''''орl'']:]].У.]:-',аслi,tкамt.tрO}tJtя]t!зRlI!'
;;:]Ы,:;;",,;;],,;;;;,;l,r.,;.,;;,,"tаtiв;tiя:tыlосti.габа,tirtlс) 

,[bBapltcrBa]a20l8piK,

;;;;;:;,,;,;,,,,,pi,rrroTirr(loprrarLil:ItlBapttctBa]a]()ltlpiK, lrK)I]ojl1']::1.,il]ll]'ji';.
],i:l],liii,i_]l,rJii:i;r';:;l;;:;;;;;;;;;;li;,;".;,,.,"aза20l8piKз)pax,BaltlIяNlвлl!1ог,",р"лбоч",ju*э1],:::,,,,,
l0,Bllccetil]я;пtittloClar,lry lоварllсIRа",,""*о,,,,,,п,п",,ulяйого),новiйр:iii,i]]]::::,,,#ii,l1i..]l,ý],,|",u,""

t]икjlа,.lенl]я в llовiй релакLlii та вlt-]t]ачення особи, уltовноваженоi на ix пijrllисання,

Ilовсiлttttлгаtttlялt,'пр,,пч-.."п,,u,о,Ojlос)'Вzull1''lа..всiакttitlнери.в.]lасникиГоЛосуlоЧихакцiй.tuобралиlчастьу

Вил загальних зборiв

29,0 j,]0l

Кворум зборiв, 7о

Эпис: Порядок ленний:
l. ()браrlrtя :li,tttлыttrl Korvicii та ltрипttпсtlня ii поl]нQважснь,

, ()браrrня l,()л()t]и та сскреrаря зборiв,

, tlpo llоряпок провеjlсt]llя }al,tUlbt]1,1x ]0oplB,

, Звi,r llрав;irtttя llptl рс-]),,jlыаl ll ,,", ""й 
'''""uр",тва за 20 t7 piK та прийнятгя рiLчення за наслiлками розгля,tу

Rlry, _,, ]л1.7 _ir та пл i ,lrя,,rу lBiry,
.13Bir tlаrrя:кlвоi pa-Illl I]ро:llяJьнlсlь lirBapttclBit ;а r9]7_pi| * приiirlятгя рiulеttня за 

"":]::::.l..p:::
, Звiт Ревiзiйноi ко", icii про ,ri";,ы,iстu 

-l oolp""'o '", 20l 7 piK та прийня,'" pl"l:i,l,_]i, 
"*л 

i,lKaM и розгля,tlу звiг1,

, Затверлжепня рiчного звiт1,. резуль,,атiв лi"льнос-гi га баlансу 'Говарtrства за 20l7 piK,

, I,оз rо;li;r прttбуrк1 або ,,onpu.r,o б,,,пi"'rчl}"р],::i.]::,1,1] l)*::1,llii]Hii;lT::J,;fiJ:iý:}iilШ:
, Вttссснttя ll,titl lo Сrагrr,} I'(lBapttcrBa, ) ]в'я]лi} з tlpllBc_lclItIяM lloI ,

Ktliottc,ptti loвapltcTBa). ,,,,,r*u* о"л,"""lju,rя iitlг,l_ч rroBiй p","I:ll 
]: ]i,::лYl1:,:::":::::::;11,];l]]f"""

угIоRнова}(еноj на ix пiдltисання.
IlовсiМпита}lНяМпорядкудеllНоtоГоЛосУВаЛи.'за'.всiакttiонери.Власникиголосуючихакuiй'utобрапиlчасrьу

;,а,rл,**; ц-,*. "^ .l."6"к,, ttп, склика,t,t tаг,ulьнi збори

cl]o,1rlTapl]a yc,IaIloBa

llllUc (jaJllaчlllll)

ос Ialtllbol ов laIllJtbHltr
Якttit t all }дiiiсtIював

'lKtlii 
орl atl r,riйcttKrBaB

}at а.lыlll\ ]бораI (]а llil
Kolt I po",lb ]а сl аном
lBlloc,l i Koll,r ролю)?

Й*rp",,t',' ,*"i""Еrйбо tx прелставникiв лLtя учасr i в ocTaHHix

}at а.lыlll\ ]oopaI (]а llilя

йiБiБ*о"i.iя r ttiнниr паtlсрiв la фон,lr,lвоItl pttHK}

IaK lli
х
х
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I-I iлняттям кар-гок

и (TacMt]e голосування)

HLue (зазначити)

У яклir спосiб вiltб}Rа.Iось l о,lос}Rпlll|я l nl|,l,atIb по дсн Hot () lla }al'ajlbllllI

'l 
Ki ocIloRlli п |,чtlIllt c|].l lt Kil lI llrt ttc t attttir tlo ta

ос-tан н ього

r Фrtprti lltrl,tttrlt rt l.,,1.,(}ваllllя"' t,n,. "il Г-."l-l

cli.lllliitllllrl llo}il 1,oRl!I ]аI,аJьнцх }бо }а ]llачilю t bcil ir ittittia t tr

}' ра li cH.lttыatttlя. il.1c llc !l l}c,tcllllrl Ilc ]а }l|ача(,tься п

У paзi склrtкашttя, a.tte tte л llя tloJil ll\ }tll'a.llbllll\ а ]а]нtlча('гься ll lla l\ tl cll

"l) Iпфорrtаrtiя Irl)o llаl.rя;toв\,рlr,1} ta t]икоIlавчиii оргаtt cDliletlla

LlагляЛовара'lilскоЛеI.iа]lЬl]иNlорГаllоМ.lllоЗ.(iйсtlIоСзахис].I]раВакltiоttеРiв'l.овари.стваlВ\lежа\
коNlI]стснlliJ.визttачсtltrТСгатllоNlтаtlиllllиNl']ак()llо,lаRсгвON1,з,liйсню(1ttравлiнttя 

l'tlварисtвоrl, a-laKo;tt

кОНТрОjIlО{Iарсl.).IlОС.ri";lь',iсгr,,.ра".litttlя'Ll-rtснаrtи[lаг.ляjlовоТра]иI.оВарис.lваt':.Illlйчеrtко(''I:J,
|-.JloBa llагля_l0RоТ ра:rи. tloOcielr<"i.- B:r ч',Iеtt Ilаг:tяловtlТ ради, МсltьrlикО-М, ,t:tctlll,tt,tя,t,.,B"ilrll tи,

l1равлiння Тсlварисrва ]дiйснlос tправltillltя llоIочllою дlяjlыli;rlо 1'оtзарисrва,,1|о колrttеrеtlчi'i ltpaB:tittttя

llа,iIе)ки,I,Ь вtлрituсttttЯ Bci\ Ilитаllь, l]ов'яза!tи\ ,з ксрiRниlt,IвоN,| I]оlочною ]tiяJbtticTto 
'Говарис,tва, Kpitrt

пи[а}{ь. IttotIllле)I(а,lь,u,oun,,n.,,,oin,rrtпcTclrttijзаr а-пьttих зборiв l'a ltагля"кlвоi P:"i 
l].|,.],:,.ll:l']_ ..,

Cll]trPlilt Il,СЯ (llбирас.tься. Itрliзttа,Iаtlься)lарitttеttttялtltаг,ttя,ltlвоi1-1а:lи Itlварисrва в KljlbK()cTl lрьо\

.1;1gllilз g 1ptrKr.rrt lta lри роки, /lo cK]la,r} ttpaB,ltiItttя вхt):lя,гь I,oJlORll ttрав;tiнtlя та ч]lс}lи IlpaB]]llll1я, cepc,,l яких

одатковий випуск акчiй

несення змiн до статутч

Грпiiч,яЙрitrtснняпрозпlеншенняста,rутногокаtltтапу,r

риг,nna"n' повноважень члепiв виконавчого органу

гчвання до,ltатковLlх ловноважень наглядовlи радI

lнше (]а]начити)

tItt tlpoBtl.ttt.trtcb t lBitttortl ptltti litlit.tbtti lбtlрlt itlittitlпcpiB

Виконавчиil оргаrI

iйна комiсiя (peBi]op)

нери (aкttioHep). якi (який) на

полаllня вимоги сукупно с

и (власником) l0 i бiльше

вiлсоr,кiв простих акuiй товарисr,ва

,,"l"Б}, 
"aр,"r-озачерговi 

загалыli збори не псклик,Lлись,
lнш€ (зазначити)

2018 р, !, \\1\ 0l з88265



наГЛядоВоюрадоюl.оварисТваобирастЬсяЗас,l.уПникГоЛоВипраВ]liння.Членамиllравлiнняl.оварисrвас:
Герасипленко Л,Jl. Голова llравлiння, IlarlaHoBa Г,l, засгупник Голови [lрав;tirlня, Кtlбижча В,(),

секретар Правл iння.

HocTi)
кiлькiсть

осiб

0
Ll,1c1llB llal,lЯ-lоt]оl Pil]lll - lLlrc.L!!dDl1,1п D ц|,L,",,l,"-

,,,,,,l ,;;,\,, lll _ l,,,{,, l(1.1lll\ llll'(blt'|'lR
(]

Ком iTc l,rr в ск.llадi шагltядовоi

"Й; ".,-"aл, 
,,"-яловоi ралl1 вiдсутнi,нше (зазнач1,1] х)

Ile pcotla.Iыrttii Ilil1.111.1oRol
Iic }a-tc)tilI ll ij,1,1clI

I lpi]Bпulc. iм'я. пtl баr bKoBi

цq (-ергiй Валенl,инович

ис; л'tl

ельник олсг М и колайови,|

П"бaр.*Й" Вололимир Лсон iJ.ович

20l 8 р,
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алузевi ]пання i досвiд

у сферi фiнансiв i менедж1,4енry

;"с" ("Й.*. вiдповiлеq bHicTb)

Ё@ui.rо конф,п i кт) i H,l epeciB

раllичний BiK

BiircyTHi бу,tь-якi вимоt и

lнше (зазначити)

Якi з вимог ло ч"T енiв tlаг.ttядовоТ Bll кJlалепl акцlо ltcl sа']

cBoiull IlpaBil\lll la

обов'язкамtt?

Чtt прсtво]ltultlся ]аlлц"]]lfg!]цgдg

Як Rtl]llачасться ро]м
,{,пеttiв наглялОВОi

]rtatlirl lIpo вrlкоtlаRчиI'l орf ан

Ч.lrе-;м" Гlг"-rr; Товариства с: Герасименко Л,Л,

Голова tIравлiння, пашанова [-,l, - заступник l-олови

Ilравлiнrrя. Коби;*t,rа I],O, секрегар IIравлiнtrя,

fririйЪо"р,'с гва l;Liiiclltot \ Il}]aB,lillllя Ilo I o,1 llolo

загаtьtlих 1,а нагJялоаоl

tiя;tьпiстItr l'tlBaptlcTBa,

,i[o компетеrlui'i правлiнпя tl&leiKllтb впрitttспня Bcix ltитаl]ь,

,,b"'oronu",, керiвнишrвопt llоточпоlо liяltьпiс,t'tо l-tr.Bapt,tc'l,Ba,

Kpill пttтапь. шо HaJleжa],b до BltK,jlK),llI0I Ko\1Ilc,],clIltIl

"" "р*aд*lo 
a"aц*,*Ъглядовофади, на якому нового члена наглядовоl ради

найомили ] його правами та оООв'яЗКаМИ ;:

Itt t]le (]азначи ги)

ага]lыll]ii oпllc Ilрllйtlятll\ itii tlttli 1litltettb: Засi-lаttttя l]аI,ля"tовоi pajLll

нагорода € фiксованою сумою

ttittHtlr ltattepiB lоварис tва
иl|аI\lРО,lа ПИ tt.ra'lr1 ГЩ

Чле+lи наr,ляловtli рали не оIриNtчють вt,lнагоро,ци

lHtllc ( ]а]l]аtч ити)

Функшiональнi обов'язки
С к-,l а,1 виконавчоl,о орган!

lоJ]ожснtlям I itlня 
-I'oBapt,tcTBa. а так9L[9!fр9I]9д:_ц]9

20l8 р.
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5) опис основних характеристик систем

eMiTeHTa

вну,грiшнього ко}l'гроJIIо i чправ,,riltня ри,]иками

tltt ctBopctto t BattIorty aKtlitlrtcptlllrt\ toBaptrcгBi рсвiзiiirr1 KoNriciЮ абО ВRеЛСllО IlОСаЛl

ptRi](lp;t'](laK.clBopcllopcRl}ltlll\KorticiKl/гaK, l]Bclcll0 ltосllл} pcBiзopa/Hi)

'lbilllo 
в t (ll]apltc l tti с t Billlctttl |)(Ri }iilll\ lio\licix)i

liinb!iic l ь ч.rсrriв peBiliiirroi Ko\licii _ ] __ осiб;

cKiLtbKtt pariB Hir pi!i ! ccpc,lllbo,ttt Bi,rfitBit,rttcя lacilatlttя pcRi}iiill0T tioIici'i tlpo],1tol!

створено ревЬiйну
колt ic iю

Bi,tltoBi.,ttto .ro сl а t\,I \ BtltlloI о aKlti()Hcptlol 0 ,lj]_||li".i]:.:l:.)l],:::::,:lJJ,i}i:11",l:,l;};i'ilit ""t,'"

Чи Ntiсти,l,ь с,l,ату,г aKuioHepHoI,o ToRapllcTBa положення, яке обмежус повноваження вt|конавчого

органу приймати рiшення про уltлал,н"" ло,о"орi", врахоRуючи ix суму, вiл iMeHi акuiонерного

t оBlrptlct trlt'.' l l lltl Hi)

tlltrticttttbctatllltбotltlttllittttti'loK}IlcIl1.1ltttittiottcpttoltlroRapllct.l}aпo.1oi{ctlllяrrpoKotrф.tiKl
i"',.Йai,r. , ,,О.." ar,r"lrau,,i" ,'u rt iiд tlcttбltc t tt rt tt ill l cpccilýl ll tIOсаловоi особll a(xl пов'я la tt tt t l пскl

tlсiб'rа обов.яlкоit,tiяItl в ilгtepcca\ aýttiolleplloto lоRарllсt'Rа? (litK/Hi)

лi п,iIl q! Rlltсппrвчого оDгаll\') HaJteЖ ll,tb вltDilltеllllя кожного ] ltllx

i,, "i"", -,r.li /сrплlгl ii]

Загал ьн i

збори
aKuioHepiB

IlагJ] яло ва

ра,lа

виконавч ий

орга н

l]c Hn,]c,lill lb

korl ttc l ct ttLii

i,|io- ll]()I ()

(]plall)

,гак tti Hi tti

Hl lIl lti rti

'},,' aap'u,.,'"r pi,tt,ot,"Ilittlttr:oB"I l, lbI l\, ill\l llaIilIlc\, ао()

бю,,lr(ет}

так lll tli rti

lll -l,aK tti tti

Обраttttя та llр1,1пlltIеlll]я lloBll()l]aжcl!l, го-,lовп l,а tlленlв

BltKoHilB,l()l() ()l] l'цi I!
Iак tti tti tti

Обранllя та llр!,lllиlIенllя llQвноRаБсtlь гоrlови 1а чj]сllll]

наtлядовоi ради
так lIl lll Hi

ll]
,l,a к tli lll

ви,]llа,lепt]я poзMipy виlrагоро:lи tjlя головtl та tljIetllB

впконавчого opl'atI}
Iак tri rti tti

lll lак l]i lll
пр"й"rra' рiшення про притягнення до майновоl

вiдповiда,,l bHocтi члеlЦjllglзцg9jgзIl__
так lll t]i tti

n, гкпRпй випчск акlllй
l lрпипп l ln рlшlIllt4 llyv

Прийняття рiшення про

власних акцiй

викул, реалiзацiю та розмlшення так l]l пl lIl

lIl l,ак lti lll
Ja I ВеD]жеНня lовlllшньU| U а)лr|lUрq

й*рй,,*-Б""р*,-",,о я ких icttyc конфл iKт ittr epeci в rti l,ilK lll lll

20l8 р. 0l з88265
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про ]агальнi збори акцiонерЬ

оJlоження про наг,Ilялову ралу

Ilоложення про виконавчий оргаl1

Положення про посадових осiб акцiоперного ToBaplicTBa

оложення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзорф

Ilоло)кеtlня aKtlii aKItioпcpttot сl ToBapIrcll]a

Ilоложення про Ilорядок розподiлу llриб

l]ше (зазнаttити)

яr яF|liпшёпll мож!ть o,tDllMal'lt ilrформаuiиr llpo ]tiяJlbHicТb вашоIо I lIBapIlcI lla j

lнформачiя про лiяльнiсть
акчiонерного товариства

lttформаrtiя

ро]llоl]сlолr(\с,гься
l lil ,tal,a.]lbllll\

зборах

lllфор\lаlliя
оllри lK),ll!l(x,l l,ся в

,а] i].lыIо,к)с1,) ll1!iii

irrtIloprrauiйrriй ба;i

-litHи\ l lацiоlliuыlоi
korrlc]l l rlirrttиl

ttlttrcpiB lt (lott,toBottl

PlllrK\ lI]]o риltо!i
LLlrrrrrrr tt.rt tc п r r .rr-]t,

L|(p( { (lt о,,\. ЧБ(l

I 
rr11,1Blr rrrrr, liя,rr,rrir tt,

I 
lllllгl1,1l,,lll(lll!'

l п. ) ,n"""""

I irrr|,,rprrlrrrrl Bi t rlrclri

l 
u1.1(}lиKlB (llol],l(,l(ll i,

| риttк1

/loKl lteпr и

tlа,lаIоться лля

оз tIaiio Nt] Ie н tlя

безItосере.tн ьо

в

aKltioHeptttrv)
говарис гвi

KorriT

.toK1 MettT iB

наjtаlогься
на ]апиl
акшiонсра

ltr(юрлlаrLiл

ро tvittttt t ься

tla B,tacttiil
iHlcpttct-
с гор itt tti

aKltiollcpl]()l1)
ToBal]llcl ва

Фiнансова звir,нiсть.
пезчльтати дiяльностi

так та li так IaK laK

формачiя про акшiонерiв, якi

володiють l0 вiдсотками та

бiльше сr,атутного кап iталу

}ll так так ll1 гак

Iнформаlliя про скJlад оргаl]iI}

управлiння товариства

lI] так l 11K lIl laK

Статут та внуIрiш Hi документи ttl пi
,l,aK IaK tti

Протоколи,}аlальних ]борiв
aKuioHepiB пiсля Тх проведенt|я

lIl пi
,Iак l,а ti lll

Розмiр винагороли посадових
осiб акцiонерного товариства

lll lll l ак lll lIl

tItl rоIу( aKltiolleplle tоварllство фiliансоR!
фiнансовоi lBir HocTi? (гак/нi)

Скi;lьки pariB на piK у серелньому

lBit ttic l ь вiлповiдно до мiжнародни\ (танларtiв tti

проRоjllt.l пся а) дпторсьrii персвiркtt а Kttioпeptlot о това рис l ва llc |a,-tc,,ttн l! Nl

rlll l U lu'rr \а}л1l I UP(b

п пи писr- пзя гя пil]

laK tli
х
х

PJ ] на ol li

ЧастiLltе tliж раз на piK

х
х
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I a]lblli }бOрll ilKlIloIIcl]lB

lнше (за]начити)

власнi iнiцiативи

дорученням наглядовоl ради

зверненням виконавчого органу

lHlne (за-]на,lити)

] iltitliltTttBtt яtiоt о о

осiб, якi

iзiйпа ноNliсiя

Balto € власникаrи,]"а,пu,,о пчкет

''L-'-- 
t оJlос),вillltlя nкtliol,epiв (1часrrикiв) lra

7) ilIфорrrаrtiя rIpo бу;tь-якi oбirteжctttttt IlpaR },час'tl та

l)озrliр,tас-tкtl
aKlliollcpa

(B-laclltllia)()
Bi.tco,1tial .ttl

claT\ I l!()lo
Kattir a"t1 )

---iБ",,('r,лa"i,"""t ir Ko,r згiltlо з C:lrtHппt

.'lср7каI}пиN1 pc(clpoN1 ioPпдnllltttx осiб, tРilи,rttих

оaiб - ni,rupuan,ti" та гроNlаtськl1\ форм)вань
(.T,lя юриtич1-1оi особtt - рсlп:tеltта), кол"н()мер з

тOрговельпого. баttкiвськото,llt с) jLoBol о. 
_._

рссстр1. ресстраrtiйноl,о ttосвijlчспllя м lclleBo1-o_

np.o"y, 
"ro,,,n 

iIrolebtHctI дсрiltави llpo pc(clpalLlK)

юрп.лrlrноТ особи (лля юрплt{lнtli особи -

Б"ra 
"*ir.цч"*t]я 

tоридичноТ особи

8-,lacllпKa (Rласнl]кiR) або rlpi}Bпl]Lc, iу'ял Ilo

rlit, bKrrпi t rlt llilnBllo\ l ilr|riltt'ttttli"cllritl -

B,,lilcllи ка ( B-lac lll] Ki в) lt rач ного пакета акцi Гr

йченко Сергiй Валентинович

l9l2l597
iir rБui,лuр"t,.тво у формiтоварисlва }

tloKl Bi;Itttltli;ta,t bttic гtо "Yc-ta,t

]агальllлtх,]бо eMlTcll],a
ГLоarччч 

"п""*ua"ня 
обме;кення ,Щата виникнення

обмеженнязагмыlа
кiлькiсть акцiй

кiлькiсть акцiй
з обмеженням и

23,04.20 I 9
л,'н

8) IIорялок
Rи наl,ороли

призначеннЯ та rвiльненнЯ посадових осiб eMiTeHTa, lнформацiя про будь-якi

або KoMпeHcaltii, якi мають tl_yти виплачепi посаllовим особам eMiTeIlTa в pa' iix

lBi.tbltttrHя ,, ,_.,,i" l l,

llаI]Iяjк)Rа pala обирасrься в tti:tbKrrcTi трь,,lх ч-lсtliв c-l,poкoNl l]а,tри роки, 
()браtttlя ч.;Iеtliв Ilаt;lяjtовоt 1,1a,tlt

;.1ii.iсttttхгьсяlll'lЯ\оNlIо.l()с)Ri.t,',ябtо;.с.сt,,',и.()браrrttяч:tепiвIlаг:tя;\ов"'о".'."]:.:i:-1:1.1}аl.акоil(
з'tiйctttotIl,c'l]aIlPl]lIi(иtlobtltpoltttpttiйHtlct.ilt1-1c,tcraBttиttTBaliicк;ra,ril]pe.ilc'гaBllиKIBaKlLlOHcplB
oi,u,lroi.,,,u .,о KillbKoc I i llа-lс,liни\ aKttiotlcpalt t,o;toc_t кlчих акttiй,

IlравJtiнrlяс].ВорюС.tЬся(оfiирасrься.tlри'значасr.ься)зарiшlенttямнаГJlя,цоВОiради.I.оварисrваВк!ЛькОсТl
rрьохчлеtliвсТрОкОNltlа.риропи.lр.п,'а.'t1,.р"п'.i,.,'"Вхо]lяТьГО;lОВаllраRj]iltllяга.t.ltеttиtlрав,litttlя.
серед яких }|аt.jtяl:lовою радоlо 

,l,ов;рис.гва обирасlься lастуItник l.oлови ltравлiння, члеrtом ttрав:titlня

rttliксбrtибl,rь.яка(liзичttаосtrба.якаNlасllоRн)ttивiлыtу'Jtiс-з,tагlliстьiне(ЧJlеtlОN!tlагля]tовоiра'tичи
peBi liйrroi кtlпtiс iT,

20l8 р.
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Ll;tеllирсвilii-ltrlljкtlviсiir.lilираttltt'сяt]ик'ilк)tltlоt.tис;tаt!iзичtrихосiб.якiлtаютьlIовt])-llиВljlЬl1)'
jtiсз.,lа,rнiсr ь. rа/або з ,lис.ltа top"",""""- 

"r:iO 
- aKltioHcpiB, [-олова ревiзiйноi KoMicii обирасться члснами

РевiзiйноТ KoMiciT з Тх .,"-u npo"].o''Oir, 
"", 

i..n, голосiв вiд *iл"кiсного склалу, РевiзiйноТ KoMicii, у cK,lla;rt

З (трьох) осiб TepMiHoM l.,u 
"'",]o-po*'io 

у,Ьалi I-олови, якlй.lчолюс Ревiзiйuу комiсiю, та двох Ч"ленiв,

Бl:rt-якiвиtrаt.ор'..,\"п..'о*..п',,"'..аrtiя.якiплаtотьбl.гивиltлачеttiпОсаilОВиl\1t.lсобамТсtварисrвавразii'х
зlli:lьtlснttя Bi''tcr,-r,lti.

9) IIовповажепня llосадоRих осiб емiтепта

f to викrкlчrtоi комttстенцiТ I lat llялово'i ра"lи l]tUIс)кить:

l)за'гверля<енняВнУТрlшнlхllоЛо)кенЬ'якимиреГуЛЮСl.ЬсялiяльнiстьТоварисrва.крiмrих'LцоR|,l1}{ссенl
до виключноI кОмпетеllцll заlzt]'lыtиХ зборiв Законоtлt, та тих, що рiшенням l1аглядовоI ради пере,llанl дJtя

затвсрдженtlя ltравлiнtlю: 
я 

.говариства. вимоги ло якоl о
2) затвер;l;rення положенt|я про винагород), чiенlв Ilравлlllн

l]становjltоlоl,ься I lKI lI IФРl
j)заrвср;tхiеttнязвirlпр'.lВинаIOро,ц\ч;tсttiвправ;tiнttяl.оварисrва.Виýlоl.ид()якоГОВсТаtlОВЛк)к)'Iься

HKlll lФt':
.l)tti;tгr.l'ltlвкаItоI]я,tк}'tсllltоl()]ilIп.]llrttИ\збtlрiв.ltрийtlяr'l.ярiu.tенtlяllрOltаТ]-jхпроВеjlенНяТапрО

Rк.Jll1)чеllllЯ llропo']иt(iй j(() Ilоря-tк) ,lcl1llol(). npirt скликанt,я'акllitlнерами Ilозачергових загальних збtlрiв:

5) tЬtlDlл\ваtlня -tиI,1,iac()Boi.]li;LrJr",ro'i Korricii у: paзi ск.ltикання загальllих зборiв наt,ляltовоlо pa"loto:

б1 lu,'u"рл*епп, форrrи i гексlу бю,tеrеня Jля Iол_ос) ваl|ня:

?) прийняrтЯ рiulення прО tlро;едеllнЯ черIовиХ аб0 Ilо]ачсрIовиХ,}агаJlьl|их зборiв BilпoBi,rtlo до CTaT)"l,y

l а \ виItа;lках. l}с,гаI lOB,jlcttиx сtиllltиNl закоlIо,'tавсТВОN,l:

;) ,,;;:;;;;:;;;;;; t ,,,i.,,,,,",,,," ксрiRljиNа rri,tрозli;r1 вн1 tpitltttboгi:l а),"rи r} (вll),трillIltього аудиrора):

9) за t вер,liксrtня умов 
-I-P) лоRих ,,totoBopiB. llro ) клалак)тюя з праitiвl,и ка", и rt i:tрtв,riл1, Blt1 l piltl ttt",rt t,

аудиТу(звнутрiшнiшtауДиТороN1).ВсТаllоRЛеннярtlзпtiрчТхньоiвиllаГоро;lи.)']ом)t|исJi,}а0\()tl\ВаjlЬllи\
та кtlшtпеtlсаtliйних виIlла,|-i ,л_,,^.i_ нот iH(lopMarlii
l 0) злiйснен ня кон гролю за с восчасн iс,гlо надаьtня (опубл iкуваl{ня ) Товариством досl oBlp

гrрсr його лiяльlliс-rо uiu,,ouiu,ro"ro *nononouaruu. оulбпiпувuпп, ТовариствLrм iнфорлrаltiТ про I]ринl(иllи

(колекс 1 кор rrорати Bt to го у прав;liнllя товарисl ва:

ll)розгля;lзвiтувикоltавчоIt]орга}l}тазатвср.uiеННЯ'}"i:.1i_r.1}:.::,1.r'аlrИЙОtОРОЗljlЯ'1):
l2j rlриИня1-1я рiLltсttttя tl1-1tt Ill)ll Lil7li pilltllпc *"*,л_lgllуr IllВ?РИСl'ВОМ аКlt!И:

l3) приiirrяr-rя pilttcttrtя ttptl pr.,,,lnti"tc"t,"'[oBapиcrBoM itttltих ttitlних папсрiв, KptM акtltи:

1-1) rlриi,irrя I,Iя рiltlсttttя tlpir викl tl 1-1озлtittlсttих 1trва;lис lBoll itltttих, крiшt акtliй, t(iнних ltаперiв:

l 5 ) заr,вер.tlкення ринкоR()l варlос гi ltaйtta \ в и llaltкax, 
.Ile 

ре,-.t::,]::1,1* *" 
" "", 

,]аконолавсl,вом r,a С,гатlтtlrut:

l(l) обранrrя Ia lIриllиllсlll]я ll()Btl()l]a)liellb гtr:t,,tви i члсtltв IlраRлlllriя"

17)заr,верлlttенrlЯ умов KtltttpaKriB, якi 1кла,lаrилtlться з чJlснами ltрав,,liнttя, всlаltовJlеt|ня розмlру l\

винагороли: нtiя IlOBHoI]aжcl] ь

l8) rlрийrrятrя рituенIrя llpo вi,lсrорсrttеtlttя tr,l.llrlви абtr члеllа tlрав-rlitttlя np,_o]|:n 
:l,л",,",п'

-Ia ilбраttяя осilСlи. яка гиNltlаlсоl]() l,Liйсtttttваtиrlс I]оRllоважснltя го;lови tlравjllt]няl

l9)обраrlrrяре(сlраttiйНоiкLlrliсiТ.заRиняl.коNltlигlа',lкiв.Вс,IаttоВЛеllихчинllиN|ЗакоllоДаВсТRоNl:
2())обранrrяа)':tиIОра(аl:tиt.tlрськtlТфiрлtи)l.оварис'lва]lJ]яttроl]е,'lсllняа}:lи.гОрсЬкОТllереВlркиЗа

;;;r;,;;;;;;,,;",о.,,,о, о,,а/абu I,1инулоI о (N! и ll} jr их) рок1 (poKiB) lа в}lзнаLlеttllя ) I,1oB доI оRор},, lllo

уклала'име.гься r ruп"" uyri."ripn', (uyn*op.*on. фiр*о.). встановленltя розruriру опrrати його (i1)

lloс.l) l ". Rи..нl)Rк\ зoBttitttttb,.rl ,,

2l) заrвердrltення рекоменлацiй загальниNl зборашt за резуль],а,Iами розгляду висно8к) ,}о

}leзajtc)t(ltoI,o аулитора 1аl.литорськоi фiрм и).Товариства ,rlля приЙ l1яl-гя Ritttсltня .11rr1.11clt 
tl:

22) призначеrtltя лurп .n.,,ora"-,,,i, ,,"p"n;nu o.iO. ,ni ,u.,.o IlpaBo на u.I,римаltня llивiлеltjltв, I|орядк) l,а

clpoKiB tlиtt-ltitlи JL] t}l, \cH.ll l,] \ \lc)tttl\ lраllичliоIос,I,рок),визнаLlеного I1,6,8, (,'тату-гу:

21)tlризttачсtIttя''о.п.п.,..,,",,,',..,."р",.iпlпп.,iu,'"рiв.якiмактrьбlrиttовiiкlмлеttiltроttрове:tенtlя

л,э rr. 7.],9. L'lal}r')l l об'с,.lttаrtнях:
2r1) вирililснtlя llиlань про }.tacTb l'tlвариства \ I] ромисJlово-ф iнансовиХ l,pylla\ lа lнш]и!

25) вирiLuсння ,,"rono npo 
",JJp,,*n"..]iloOo 

yua..io о булп-,пих юридичllих особах, ix реоргаlll]аtllю та

l ili;if,ii:;,,,, ltитаl]ь llp0 с'вореltня. ;lссtрt,анiзаtlirо I,а/або лiквiлаlriк,l сrр)к_l,урних l,а/або вitкlкрелллсних

]l;lT;J';],'J,,l;;';ll1iJ",1l',,"n.,,o."",,",_p.,] l:,:]:л:y] 1,I::)J:|:]l," 
" llp(, aKIli('llcPHi товарис IBa"' в ра ti

]jlи l-тя. ltрис;tllан}lя. IlOjllJl), ви',ti,ll1 абtl IIсреtвореtlliя l'оварисtва:

21l)врийня.lтярi,t-t",,н"пр.','u',.пu.',..u,цпнаRLlиНенНязllачНоГоправочиt!\абоtlроttоltсрс:tll('наjtаllllя
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згоди на вчинення такого правочиl{у, а також про налання зголи на вчиненtlя правочинtв lз

заiнтересованiстю у випадках, передбачених Розлiлом 9 CTaTyTyl

29)при'значеttняЙмовiрносr.i""...,чпп,Т.овариства...ппu'.о.uро'о*нимвнаслiДокllрvйняттянимнасебе
зобов'язаttь або Iх виконаtlllя.,- томч числi Birac;,i,roK випllати,цивiдеttдiв або викугtу акutи:

ib 
"р"О"rr:r, 

рrtr]енtlя IlpO oOpu,,n, оuiпоuача Nlайна]'оварис,гва,tа ]атверд)ке}ltlя yNlOB 1lоговор),, tllo

YклалатиNlеться з l{им. вс,tановJlення розмiру оtutати його.llосJtчг:

'""*"" 
"l|' 

pi'u"nr,, np., обранtrя (laMlrly) деllозитарноТ усТа}tови. яка Ha,irac 1ова_риств1, 
"lола,Iковl

ПосЛуГи.ЗатВерл)ке}tняу|\l-оВдоГоВорУ.ЩоУкЛала.гиМеТЬсЯЗtiею'ВсТановЛеннярозмiру'опltатиtlllосjl}'l:
32) налсилання пропозицlt "-;i;;;;;; 

проi,р",лбап"r_uалежtl их Тм простих акчiй особою (особами, tlto

дiють спi.rьно). яка прилбала контро,llьний пакеI акцlи:

33) призначення загальних,uй ii'рор*uчlинот полiтики Товариства, Встаttовлення порядку на;lання

iH(lopmlauiТ aKrtioHepaN{,l.a o.oOir, rni ,,". uo,ti()nepur", Визначення перелiкl,вiломос]ей. що t

ксlн(li;lсtrчiйrtими.аtакО)l(Вс'l.анОВjtснtlяпоря''lк),цосТУllУ.tlоконфiltеttttiЙноТiнdюрмаLriТ.З;tiйсненltя
;;,;;;;.;," р()]кригlям ir*p.,iMauiT,Ta pea"i,,n,riin,, iнформаltiйноi по,lliтики,говарис,гва:

i-l1ttрийrtягIя 1-1illtcttrtя ttlt,l,(tr i,,:|n"",",, la Ilа-lаltllя 
-I 

оварис-t,вом крс,rитiв, tttlзик, займiв:

j5)ltриЙtrяп.lrрitllсtlltяtt(tl.'tillп'.о'..,',,,1.оварис'rвомправочиttiвнас!мУПонаjll00000(стоr.исяч).грн':
36) rrрийrlятl,я рiшенltя що;tо uinuyn,"nn' май'на I'овариства, BapTicTb якоl о перевищ),(: 5 %о cTalyTHot о

капiталу Товариства на ко)кен об'скт вiдчуlкенttя:

37) приiiняття рiruення щодо укла,цення Товарис,твом lloloBoptB застави:

38) вирiltrснIlя ittLt,их tlитань.iltо llaJleжal b,llo вик.llкlчноТ KoMtteTeHrtiT rtаt-ltя.tlовоi рали 
,lгiдtrо iз Законопt

lб,, ('tllr l\,\l I\)варис IBa,

Ilитання.LltOна.jlежа.гЬДовик-llкr.lнtlТкомltегеtttliilлаглядовоТради.tlсl\ло)ltУТьвирilttуватисяtнLtlими
орГа}lаN!иТовариства.крiмзаt.а:tьнихзборiв.заВиня'гкомвиltа,'tкiв.ВсТаltовпеНихЧиltllиМзаконоjlавс.l.В()м'

il:шiliT;H J:};r1"":i;;;", .,.а свосчасl]), iнформачiю про товарис_r во. необхiдну лля викоtlаttня cBolx

фlrlкuiй: ' прав,tilttlя вирiullваlи пи,lання llo]oll'(,ljj u ,a*u" визначених повноважень самостiйно та у склалt

:iя.rьносlil-оварисtва: \ваlи ] llигаltь l'(rРЯ.-tК),l(llн\|l о lta засi,Lаtttti
З) вносиrи ttроttозиtliТ. браги 1,часr,ь в обговорснtttта голос"

ltpaB;l ittня 
-rtlварис,гваl

.1) iHillitr.lBaTи скj]икаllllя litci,tattHя tlpaB,ltiltttя I'оварис-tва:

5),,o_tounrn 1 tlисьмовiй (iорпri заlва;lrеtrrlя на рiLuенttя прав,ltiння-Iоварисгваl

61виvаlагиск.]]иканltя,,о,пч"р",ur.,"озасitаItнянаl"llя;tовоiра,tlиТоварисr,ва,
Ч.rс н и ltрав:liнltя зобов'язаtti:

l) дiяти в irlTepecax 1'оварисr,ва добросовiсttо, розумllо 
,]-a,tle перевиulувати своjх повноваll<снь:

2) керуваIися у своjИ лiял oHocTi'""nn", ,о*оu"дuu",uо, УкраТни, CTaTy,t,oM 
'Говариства, шим

I in.,,..irn",,n"n,. iнlttилtи вttrr'рiшrliпtи докумсttтаьtи Товариства:

J) викоll}Rати рiшення. прийttяr i ,,o,,,,n""n'rn зборами aKLtioHcpi"], ",, 
,]"al,л1l]:],lu:::.lоuuоu"оо,

;})особис't.обратиучасrьуЧерГовихl.аllозаЧерfоВихзагальнихlбtlрахакtliонерiв.засiданtlяхправjllнltяl
5jброrп yua.ro у засiланнi наl,ляловоТ ради на iI lиМ:|}.',
6)Дотримуватисявсiхвстановлениху'Говариствiправи.ll.пов'язанихiзрежимомобi1.1',безпеки'tа
,}Ё+.I",,,]r-i"(l,"pMauiT з об"еп..н"* no.rynnr. lle розголоttlуват" чфl1.]1т:::r 

r аiнсай,lrерськ},

ittфорпlаuirо. яка стала u,ooпloкr y],u"зny iз викоlrанtrям (lу,нкrriй ч.ltена ttравлittня, особам, якl не маюl-ь

дtlступудотакоiiнформачiТ.а.IакожВикорисТовуватиttу.своТхiнтересахабовiн.гересахтреr.iхосiб:
7) контролrовати пiлгоr'овкl, i свосчасне надання матерiалiв ло засill,аt,ня правJllння:

8) lавчасtttl гOг}ватися,tu,,осi;tа""" ttpaB,;tittttя, зокрема, знайомитися з tliлtоrов,ttеними ]to ]асlдаtlня

rчtаl.с1-1iа,:lалtи. 
,lбираr и r.a 

" 
,;;;,,::;;;' 

''^ ",*о", 
i"Цnp*oui., у pu.l необхi,цносr i о,l,римувати KtlHc1llblattii

:lT:fl];i ;:]]li; ,,lttlвi.ltlий ttаltрям рrэбt''lи та спря!lов),ва,ги 
^"l:1,1:]:],li:l:]::ПихqсТрУкrурltих 

lti;rроз;tiлiв

l'i,lвариства BiлttoBiдtttl ло po,",o:,i,iy обов'язкiв Miltt ч;tенами прав,ltittня | 
"11I,1:.T.:,_" .л

l0) свосчасно надавати нu,lляловiй Ъадi. ревrзiйrriй KoMicii. llравлiнню. внlrрiшtttпl та зoBHllllHlNl

а}'ди]I)раNl lоварис-t-ва """"y'i],"",l1 
b'l]op]\no,tin, lIро-tiяльнiстьта(liнаttсовийсган'[tlварисr,ва"

[.o;loBa ttpaB-ltittttЯ opao,,i,,oo1a робоr11 ltрав:liн,,я. скjlикас,lасiilаltня. забс,rпечl,с ве]lення лрOтокоjllв

зас iлан ь,

Г'о,llова ttравлitlня мас tlpal]o:

]) скликаги засiдаttня прав,ttiння, визl]ачаlи iхнiй порядок ltенttий та головувати t|a них:

2) розtlо:tiляr,и обов'я:rки MirK членами Ilравлlrtняl 
.,..,.__., _i" ;lл",. iMcяi rопйличL

3)бездовiренос-r.iпреДставлятиiнr.ереси.ГоваристватавчинятивiдйогоiпtенiЮрилиЧнljrl|ВМе)*(а\
компстен цij. визначеноТ ципл CTaTl'Toll:

20l8p, iý\1\ 0ll1t8265



.1)llрийrtаlирittlснtlяllро\,кладеlll]яправtlчинiвliас)Nl),,щоllеllере8иlцусl00000(сr,отисяч)грн,:
5) розtl,.lря,tжа t'ися коll1,1,аN,lи ]il N{айноN,l 1'оварисгва в \lежах, визначеtiих ttишt CTaryToM, рlulенняNlи

заI альних зборiв та l{аг.JlяilоRоl ра,]tи:

6) вiлкриваr,и рахунки у банкiвських ),cтaHoBaxi

?)пiлписува.гиДовlренос.гl.,..,,.о"ор"-,uiнrui,lоку.меlt'гивiдiмеtli.l.овrrриства.|]|..::.:l'.':.':Т.,-iu''"'.'''
(видачу) яких приЙняте упоuппuurпЪ,,"" органом'Говарис]'ва в lle)(ax його компетенt(ij вlлповl;tн,1,1 ,цil

поJlоя(еll ь чього CTaтyTy:

iii""ir""r",a,r,ronr," ,,рuчiоп"кiв-Говариства, в)кивати до них заходи заохочення та накладати

стягнеttня вiдповiдно rо 
"" 

nno,lu',^o"oo'ou"uu УкраТни, CTaTyтy та BHyTpirrrHix,roKyMettтiB'I'oBapиcTBa:

qi ]rn, o"p,,,*1,ou-, n чitlи та тарифи на товари-та ltос:tу,t,и Товариства:

l0) tlрийлtаr,и рitttенltя Ilptl o,"i,n",""n, робiтникiв 
'I'овариства, в тому ,lис.;ti ,u nop,ool u,,л 

, ., .

ll)}кrlа:lаl'и Bi,t ilrcrti luоарис,,ва грl,кlвi коtlтракrи га,lруIювi ,цоI,овори, уlо"tи з праltlвниками:

l2) прийrlа-lи рitltенItя ltptr up",,,'r"r'.i,,," ttpcreH,зiй '" l]:]::i" 
ВiД iMeHi L'uoP":o:.]_.,,,, 

,_

lЗ)розро[lля,ги ltll'аl,I]ий р()зкlа]l, затl]ер,l)ti\ ва,l,и tloca,,KlBi iHcгplKrtiiтa tloca;ltlBi окла,llи llраlllвt]икlR

rir.lp".', 
"u" 

його фiлiй та прсj(ставltицтвl

l4) в межах своеi компетенц,i uunuuu," накази iдавати вказiвки, обов'язковi для виконання BciMa

tlрацiвникамИ lt)1up.""u.u]. 
-_ -. tittи ].а доповllеt{ня llo нього:

l 5 ) tl i,rllисl,ваr И Bi;t ilterti llравлittня Ktl;leKl ивttий,цоговlр, зN,

l(l) з,,tiйсtttr.lва,tи iнIrri (rlrtкrrii, якi ttеilбхi,ttli,lля,lабс,lttе,tенltя ttормаJlьtttri робi1,1,и l'оварисrва,

I)евi,зiйна Koll iсiя Mlac llpatlo:

l)огримУва.l.ивiДгtосадtlвих'осiб'I.tlварисrваiнdlоршrачiюlадс.lкумснrаr(iю.нсобхiдrriдЛянале)litlОl()
виконання llокладеtlих "" ",,;r;;;l;,'"po",,o"'.'io"* 

робочих лнiв з jlати 11оданltя llисьмово'i вимо! и Ilpo

на,tаllня laкlljiHrpoprlaшiila-roKlvertraшii: _.._л.,:л,..,..iо,lлDап,tr.lпяll
2)о.гримуватиуснiтаписьлtовi..о,.п",,п,вiдпосадовихосiбтапрачiвникiвТоварисrвашодо|tиТаllЬ.якl
належать до компе,геllцll ревiзiйноi KoMicii, пiд час Ilроведення перевiРОк: 

____,_л:л,

j) огля,tаr.и llриплitцеtlня. ,цс зберiгаlоться гроtuовi коttгги , |!1a rapiano,,i цittttос гi ta rtеревiряr и ix фак гичн1

tt:tяBtticlt,.
,1)itritLiltlвllиl]рОвс'lеltllЯlасi-tаttttяtlрая:titlttяIаt]и\lаl.а'lиllрОВс;lеltняllО,}аЧерlОВогOзасi;lанtя''tlаt;tя''кlвtll
pa;lr] t()Bapllcll}lt ,,,a,n,u nu,ri,,,",r,,r,,n.,u,,u. ll()l]'я,}аtlи\ iз виttикнеttllям,]аI,рози сутт(,вим lн,tерссам

l.оваристваабовиявltснняп't]jtоВ)киВllнь.l}Чиl]еl]ихIlОсаДоВимиособамиl.оварис,гва.ЧлениревiзiйнtlТ
KtlMiciT пtають право Clpar и 1u""o 1 ,оt:;"п"пях ttравлitltlя Товариства з правом jlорадчого голос):

5)вноситипропозицiiщодоУсуНеннявияВЛенихпiдчасПроВеДенняllеревiркиПоруtхеньТанедоЛlкlВУ
фiненсово-госпо:rарськiй.,liя,ltьнt,lстi 

'l'оварис't'ва: 
: .____л_i._.il.,,лпrьлоiйних KoHcvjlbTa

6)1разiнеобхi;tнос'гiзалlчатиlt.ltяучастiлttрtlвелсtlttiперсвiрокrlрофесiЙнихконсу.ilьТанТlв.ексllертIВ.
ltl,tи-го1-1iв.

рсвiзiйrrа kobt ic iя зобов'язаtlа:

l);;;;;;,;;" п.ltaHtlBi tlсрсвiрки rPittatlcoBo-t.tlcItoдapcbKrli лiя:tьttосl i 
-l'оварис,l,ва;

2)св(lсчасtlоскJtалаl.иВисllоВкизаltij(сумкашlиперевlрОкТа}lа..tаВа.гиТхнаtля]IовiЙрli.tlранltitltttоtа
iнiцiатору провелення позаплановоi перевlрки:

]) доповiдаr-и заr.альни]\,| ,,On|oN4 *|.,io,"piB та lrагляловiй радi 
'fовариства про рс,}уJlьтати I]рове;lених

лepeBipt,lK та виявленi t,tеjlолiки i пtlруlttення: 
- __л .l-л.,-,l ,,,.-пеiiстпя,гя ,rповжива

,1) rtегайно iнформувати нагляilов), pi,t1,-,'a ,lравлiння про факти rLlахрайства га зловживань_ якl вияв;]еl]l

tti:t .ta; ttcpcB ip,,K:

5) з,tiйсtlкlваги }iolllpojlb til}с\нснliяI1 вияв.,Iсliи\ ttl;tчас ttcpt,BipttK tlc,,lo;liKiB iпорl'utсньта ]а викоllаllllя\1

tlроttозиtliii 1lсвiliйrtоТ K9l1igi'i 11цl,цl ir \с\ llсlllIя:

(l) вилtаtа ttr ск_lикаllllя ,,u,,,,',"|, ,,о",. ,,,,nr,n,,"'. lборiв aKrtioHepiB у разi виttИКНСttttЯ Заl'РОЗИ С)'l'1'('ВИN|

itt,tересаll l оварис tва аСrо вияв;tеIttlя '}jlовliиl}аlliь, вчиllеl]их Ilоса],lовими tlсtlбапtи 'I'овариства,

Члени ревiзiйноТ комiсiiзобов'язанi: _л ллл:-л.,,,d!.лооiriйноТ KoMiC"'
l ) браrи участь у 

,rurrlo"n, iбoiili on"io""pio, ltсревф_ках та засiланнях ревiзiйноТ Kt,lMicti:

2)до].рипlrва,гисявсiхвсtаttов.ltсtlихl'Г.эварисrвillрави.tl.1tов'язltlttlriзреrкимомсlбit.у.безtlекиlа
збсрсiltеttttя irrфорпrаLtiТ з об rteittc tt и лt':tос,гу tl ol,t. l1e ро,]l,олоluувати KoH(li,reHrriйrry,l,a iнсай:tерську

irl(xlpbtauircl. як.l cTа,la ",";; 
r ;,,,r--| i, un*u,,o,,i,r* фr,нкLtiй ч.:Iсна ревiзiйrlоi Kt_lMiciT, сlсобам, якi tte

N!ають дост}I]) ло TaKcli itrcPopbtaI(ii, а гако;к onn"pn""uyuo," ii l своТх ittrcpecax або в itlTepecax tре'гlх

]i',lou'oo*nr" ItротяI.ом 2-х робочих лнiв у ltисьмовй формi ревiзiйrlу KoMicito. t]аглядов},ра,,t) lа

ttрав_littня l оварис t ва про.вtра I) с tar1 с1 aKuiortepa 1 оварис rва:

4) свосчасrlо }!а,,lава,].и р"",,'liпiЙ *o*i"iT. ,,puori,,n,o. rrаглядовiй pa,ti, lat zutьtlим зборам aKuit'lHepiB пi'lвн1 t

.1:ou6y inqrop*uulto про ttiя,,lьнiсть,га (liнаttсовий cTalt Товариства,

2018 р.
0lз88]65



l0) lнформаuiя аудитора luодо звiгу про корпоративне управ,lliння

oCHoBHl вIдомос,гl про Аули,горську Фlрму
Повна назва пiдприсмсr,ва: Приватне пiдприсмство кIНФОРМАУ2{ИТ>,
Код за СДРПОУ: 3 l0586l6.
Юридична алреса: 03057. м, Киiв, вул, Смоленська,6, KiMHaTa l0l,
Свiдоцтво про внесення в ресстр суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi: Ns 47l2 вiд 28.09.20l 7 р. вилане

Аудиторською Палатою Украiни.
Сuiдоцr"о про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Ns0755, видане рiшенням дПУ Ns 354/3 вiд

25,01,20l8 року. яке чинне;lо З l .l2.2023 року.
Серти ф iKar: ау;rи.гора: Прокопчу,к Косr,янтин Юрiйович сертифiкаr серiя Д Nl 00548З вiл 22.07.200З р,,

терм iH ,tiT;to 22.07,202] р.
t]исн()вок tцоло звI Iy про к()рIlорА,гивнЕ уllрАвлIння
I{a Haury лумку. Звiт про корпоративне управлiння привдтного дкцIонЕрного товдриствд
(пIвдЁннЕ уПрдвJiIннЯ МЕХДНIЗДЦIi) за 20l8 piK складений на пiдставi даних Статуry, Положень

та iнших документiв з корпораl,ивного управлiння привдтного дкцIонЕрного товдриствд
(ПlВЛЕН}lЕ уllрдвлlttllЯ МЕХДНlЗДLU j,, за вiдповiдний перiоlt i мiсти,гь iнформачiю, rrto не

суперечитЬ одна олнiй. в ycix сlттсвиХ аспекта\! вiдповiдно дО вимог cTaTTi 40-1 Закону УкраТни <Про

,iinni ,,un.p" r.a фонловий ринок> вiд 2].02.2006 м з480-1Ч та [IринLtиttам корпоративного 1tlравлitlня.

затверджениl\l рiшенням ttкцпФР вiд 22.07,20l4 р. Nl 955

20l 8 р, 0l.l8{t]65
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XIIL Iнформаuiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть eMiTeHTa

.-ллlirr дr,riTorrr rr ( ra за"tиlпковокl ва
lll lll lllll, ltLrrUl)tr

бр.ыu,uuпi octtoBHi засоби
(тис, грн)

Ос новн i засобп. 1cbtlt о

(Tllc. lpll)Найменування основних засоOlв I]itacHi octtclBtti засоби ( I l,tc,

грн)
на поча],ок

пеоiолу
tia кlнець
ltерiол1

на початок
перiо,r1

lia KlHcltb
перiо,луна початок

Ilepio.1y

tta кlнець
перiолу

0 l2066 l26].l
l2066 l2624 0

l,ВирооничоlL) llри rно
0 0 ll745 l] l86

булiвлi та спорули l l745 l2l86
0 0 l97

т
]lб

l91 j lo
]l

-транспортнi 
засоби ,10 2l 0 0

0 () () ()

0 ()
земелыl l дlJtяliки

0 8.1 l0l
lt.l l0I 0

0 0 ()

() () ()
r l iсвllпооl]llчtrI,() lIpl1 lHit,tUt

t) 0 .0
0 () 0

61;tiB;ri та сttорl:rи

маurини та обладнання
0 0

0 0 0 0

0 0 0

-тоанспортнi 
засоби 0 0 ()

0 0 0
() (] l.)

]CN,le]lblll ]tl;Iя ll Kll
0 0 ()

() () 0
irrBec гиtliйttа l]epy\oM lc,tb

0 0 0

lншl |0
I t:000

l.) 0

l I2624 l0 () l]06б l26].1

Усьогtl пРи }нilч(llllя. L (llL

опис: ocHoBHi засоби eMiTeHTa

булiвлi та спорули, машини та (

основних засобiв, згiдно з чинн

становить близько 34-х poKiB, зl

близько l4-ти poKiB. за 5-ю груt

|о ,pynoto a.u"ou"lb близько l I

|тис, грн, Знос 74jgтис, грн,. ulc

lCrTTcBi lмiни у Bapтocrt ocHoBt

прсцстаRлсlll l]llкjltо,lнUU(пUмr]',ri'"a""-"i]ri"бrr.якi 
розпо,-tiлснi на lбгруltи

rбла tнанttя. траllспортlll ]acooll, lH

,r',lл",,"r*ar""*, 
:l-ермiн порисl l вання осllовнимll lacoбarltt la l -Kr грl,пtlкl

;a ; r;;;;Ъ;;;"ло iЗ ,,u poKiB, iа i-K, грlпою блиrько lJ-rrt рокiв,,}а,l-ю l,р)llою

lою становиr,ь б:Itt]ьк0 l4-ти po*,u,,о О-о ,рупою стаltовить близько I2-Itl рOкiR, за 9-

;;;;i; 1;,;, ,;, ,u, ,ln..l,ui, IlcpBictta Bapr icTb оснtlвttих засобiв стаrrови,t ь 2006]

l с,tаttсlвtггь блttlько j7,,о, осtlовнtзасобп задiянi та l} и корисl ОВ} ЮТЬСЯ Па l00o'o,

' 
l"\';;!:;; 

] " ;c";:'-;i,; lllcb, ()б\lеж;ll; lцоло викорl!стання octloBtlt]\ засобiв |l. iclr),

2018 р. с st.,\ 0lз88265

l



a.

2. l нформаuiя щоло BapTocTi чистих активiв eMiTeHTa
За поперелнiй перiо;t

Llайменуванrtя
показника

Йва BapTicTb чистих акr,ивiв (тис,

-.уr* 

И Katti,гa"lt (тис, грн)

}r*#::;НШ;.l-#" 
""'-","^, 

й,",.i.|.,uu фiнансi.вУ-l:]."" ]llj^З)j];Зи]tlаЧеНня
tр,гilс,t,i чис гrtх 

"*,rn 
*iu ,,ро oo'i""," ]'lt tPupr't',"n,o' Чисriакr,иви [lеобсlрогнi ак-гиви +

бtlDtlltti ltкгlltllt i lJиlраrи "аiiii,"i-'"Jpi":riB.- 
,I1овгосiроi::il 1::::J:::::]i" j]:,;;"il

20l8 р.
0l388265



р\rацiя ]обоR'язання та забе]lIеченrlя eMiTetrTa
3. lнфорлrачiя про

l]iлсоlок ]а

корltс,Iуваllня
Бollll aN]ll (О,о рiчllх\)

llar а

погацlенняДата
виникнення

Llепогаutена
час,l,ина борl}

(,гис.грн)
х х

х 0

у тому числl:
х 0 х х

?^6пА'я?аllня за uiнним и папераМи х х
v томч числi:
за облiгаttiямtl (за кожним власп1,1м

Bll ll\ с ho\t ),

х 0

х х
х 0

* iuorauu"*" lliнними гlаперами (]а

v^*H им Rпасним випускоМ): х х
х

т

0
Га сертифiкатами ФОН (за кожним

власним випускоv): _ 0 х .х

""".епями 
(всього) х х

ffi" "йБ;"-. "-"р^и 
() Io\l} (lислl

за похiднипли цiнними лаперами) (за

Ko)Kl||l\l Bll,l(\u ):

х 0

х х
х (_]

Гбiпчпaоuun,' n iнвести ttiями в

лорt,орчr"",,i права (за ко7кtlим вилом): х х
х з55

Ilrrпя гконi]обов'я']аltня х х
Б. *r-"r.*;,r""r-^ ";Bopor 

ttiit octroBi х 0

.1.159 х х
х

ншi зобов'язання та забезпечення х х
х l 4814

ilл. л-л "лял"'оrянr тя забе']ПеЧенЬ

20I 8 р,
0l388265



6. lrr рпrirltiя lt осiб, Iloc;rl,гalvl и яких ко Ilс,I,Y(,,t,ься eM1,1 cIl г

Бal n. пИЙсмсr,во <lНФОРМАУДИ'Г)
Повне найменування кrридичноl

и або ttрiзвиulс. iм'я. lttl

oBi фiзичноi tlсоби

I lри Baтtte tri;tприсмс,твозаt tiй н о-п раво ва форма

]l0586lбентифiкачiйний код юридичноi

,,.Сr"*rra** 6, -iMHaTa l0l. м, КиТв. Солом'янський,

0з057. укрлIIlд
М iсшезr taxo]ltcH ня

Номер л iчензii або iнurого

кумента на цей вид цiяльнос,гi

удиl орська палата Украiнинування деря(авного

рга1I\. lIto tзt,l,,lав :titlсltзitо абtl

iltLIlий доку,меtt,t,
28.09.20l

laтa ви.tа.Ii лirtепзii абt't itttltого

044) 204-07-40irкмiський код та телефон

!,,"-l, 
',|rr"*Рaыtа 

(lipпla). яка Iiit,ilac аl;tи,lорськi Il0c"l) I и
rlл дlяJIьностl

*"'j- *"ц,r-rai налас особа: а}литорськi ttослуги,

I lублiчrrе irKl tioHepHe т()варисl,во

Украiни"

" l{аttiонаrыtий,lепози,I,арlи
I1oBHe найменування юридичllоТ

и або прiзвиruе, iм'я. по

Bi фiзичноi особи

Ilублiчнс aKltioHepHe товариствоiзачiйно-правова форма

зOj707l l
l. tcI r r tl(lirtltl iiii ll tI ii t<o. t rtl1-1tl. lи,l t trlT

By;r,'ГpoIriHilra 7-Г. пжгь. llолi.:tський. 041 07, УКРдlIlА
iсцезtrахоl(ltенttя

1омер ;tiцензiТ або iHtllo1,o

кчмента на цей вид .ltiяльностi
Б,i"""""ra -*r"iя з цiнних ttаперiв,га фонловоt,о ринку

аймеtlчваrtня jlep)KaBHoI,o

ргану, що видав лiцензiю або

iнший документ
01,10.20lз

видачi лiцензiт або iншого

044) 59l -04-04iжмiський кол га Te:tcr|lott

0.+-+) 59l -04-0.+

cl lо ]ll l cll]lla, Li я,tl,tt ic t,b I \c,ll ] plulblloI o,'lcl l(),]иl apllO

, якi надас особа: депозицрлЦ9щL

]0I8 р, 0l]88]65

t.'tiя,lt,tltlc t,i



ББ-r*й r. n yu uH ня юр ид и ч н oi

и або прiзвиtllе. iм'я. гtо

i dliзичrrоТ осilби

"*р"*вo 
. 
"б*Йною 

вiдповiдальнiстю
заttiйно-правtlва форма

фiкачiйний код Iорили,]ноl

ffi1.orPicNl 6,rr,Киiв,

(jilo'Jrortc l,ки й. 0,1655. УКI'z\IIIдicllc зн аходлtснlt я

омер лiчензii або iншого
)KvMeHTa на цей виlt дiяльностi

Б"-й-*rt"l", цiнt,tих Itаперiв та фоtt,,tового риtlку
енування дер}кавного

, що видав лiцензiю або

l0.10,20l з

вlлдачi лiцензii або iнtttого

;;,r,цr*a*,tr,tl ic t'b ,lctlo lиr,aptttlТ r стirllсlви

20l8 р.
0l 38tl]65



lli.rIlpпc\Ic lBo

1-ериторiя

l l ривд l I1Ij лкl ltol l t;Pll l] t ()I]Ариство "llll}/ll]l lH Е

упрАt]лIнl,iя м|]хлн lзАLU l"

святошинськиЙ

llaTa (piK. мiсяць. число)

за еЩРПОУ

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВL]Д

03 l26. укрАТн А. 04449977 l 8

органiзаLtiйно-правова Дкttiонерне товариство

форп,tа t,octto;tapttlBaHHя

виl економiчttоi Надання в ореllл), й експлуатаrtiю власноl,о чи

дiя.ttыtостi орен,iLованого нсрухомого маиl|а

Серелня кiлькiсть праrliвникiв. осiб 24

олиничя вимiру: тис, грн, з одним десятковим знаком

A,rpeca, Качалова,5, м, Киiв, СвятоlUинський, киiвська область,

телефон

l. Баланс
rra i1.12,20l8 р Фор\lа N l-\1c

коltи
20 l 9,0l ,0 l

0I ]lt8265

80j 8600000

2з0

(l8, ]0

Код за /lKy/1 l 1,t()l006

дк гl!в

l

1,

IlH,,ta,,oto,tt,., rcбiIopcbKa lаOорговаlllсtL

I

lb.l tntrc

код
рядка

Ila початок
звiтного року

на кittець
звiтного перiоду

2 ]

l0 l0 l2066 I]6]-l

l0l l l9 l lt,l ](]06]

l0l] 1 7ll8 ) ( 7,1]9 )

l090 () (]

l095 ]2066 l262,1

ll00 2l 1,7

l l55 5l7 6.10

lI65 .ll

l l90 l07 l]]

l l95 686 872

l з00 12,7 52 lз.196

20l8 0l ]88265



Пасljв

1. Власниrj капiтал

Ка ttir at

Код
рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiопу

,l

1,100 ,l45l 4,15l

1.120 4l2з ,12] I

l495 857.1 8682

l595 зj63 зllз

l600 0 0

тКопоINос lpOKoBl кр(,rи, и udltпlD

lloto,tH.r крс llllopcbKd laбoplt,BilHlcIl, ]а:

T(lBaoll. Do(ioTlt. посл! l'и

|1(, {n.l\\llý.l\lll { iю,l]{.c I О\1
L|,
l po,pn* Ln.,,,,t ,{l с l,p!\\ ваllня|.,:
, l\l1l).l\\llь,.lтl, 1t\|l ltlll| ||l\llll

l

|Ьа taHc

lбl5 0

l620 l47 j55

l625 0 lj]6

l6]0 () ()

l690 668 0

]695 8l5 l70l

l900 l2152 ]3496

l'lримiтки: ;r,lп

Кер iBt t tr к

['ол овн и i1

бухгалтер

Jl,Jl, l'cpacttMcttKo

I'.l, I litLllatlot]a

20l8 0lз88265



lliдпDисмство привАl нЕ AKl(lOlIt:]Pl{Е гоt]дрисгво "llIt]дl]lltlE

у п рАR- lll lH я м I: \АIllзлllll"

2. .}вiг llptl фitrаIrсовi ре]у;Iы'а'tи

за 20I 8 piK

/laTa

Формrа N l-1lc

Код lа l1КУД

Прим iтки: л,lн

Кер iBtr ttK

l'o,1oBllll ii
бlrttlttc1l

Jl.Jl, lcpacttrtctlKo

l' L I lall1alIoB1]

l 80 l007

^*i^ "Й"-,,,"-' "р"дукl(iI 
(ToBapiB, робiт,

lItl||i -ц)\о. Lll

доходи (2000 + 2 ]60)

р.-t.""*r'-Йлукцii (ToBapiB, робiт,

lHuli ви,tратtl

витрd-I,и (2050 + 2l65 )

Ila прибуток

ЫТall, (^"-"-,-,-i зvеншl ють l збiл ьшl ю гь l

наttсо8иil ре]ул ьтат пiсля оподаткуваttня

]01 8 0l з88265

Статгя Код
рядка

За звiтний перiол за аналогiчний
ltepio.1 попере,r-

нього року
.l

2000 74l8 702l

2l60 l2tj9 .l26l

22 80 8707 8282

2050 з684 ) ( зз78 )

2l65 4849 ) ( 1689 )

2285 85з] ) 8067 )

2290 1,14 2l5

2з 00 61 ( ,^

2jI0 () 0

2з50 l07 l37



XVI. '[всрлжеrIня пlо,ilо рiчllоi iнформачii

|'iчllа ill{h(,р\lаIliя cvtlcttta tacBi.('tcttl lo_I(lRUK) llpltB,tittttя la гол()вttиv бlхtаttером tli,lприl мства,

а.гакож tlepeBipgнn 14 цiдтвеР;lжена наI,jlяловоIо радою та ревiзiйною комiсiсю'I'оварис,гва, Рiчltа

iнформаlriя також за.всрдхt.i,l ],u,,-o"" r u збораvи aKrticlltepiB. IIa l1,лrку IIосалових осiб, якi

здiйснюютьчпраВjIiнсЬкiфункlriiтапi;п'ис)'к,,орiчнуiнформаrtitоем-iтеlt'га.рi'rнафilrансова
звiтнiсть' пiдго,гов:rена вiлповiдно ло стандартiв бухгал,rерського обrriку, IIlo вимагаl()Iься }I iдll\,

iзЗакономУкраiни''ГIробУхга:rr.срськиЙоблiктафiнапсовузвiгttiстьвУкраiнi.'.мiстить
лос,говiрне та об'сктивне llодаIlня iнфорпrачii про стан активiв, пасивiв, фiнансовий cTatt,

,lp"Oyrn" та,lбиткИ cMi,TeHTa. о з"i,, *срiuн",r'гва вкjlючаС .,1ocTotзiptte та об'сктивltе пода}llIя

i,,.1robro,ri; про розl]и,Iок i з,,tiйсttсttttя госltо, tapcbKtti .,tiял ыlостi та с ган cпti...cH,'.a, разоN,| з опис()Nl

осIIовIlиХ ризикiв.га нсl]tlзIlачеtIосгей. з якиrtИ ем i t,err-I, cr и кас,гьс я у своiй госпо;tарськiй

, (iя: t1,1t,,с t i ,

0 кв. 20l 8 р, 0l]88265


