
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Долга К.С. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
26.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

21510644 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0442369558 0442369559 

6. Електронна поштова адреса 

insur@evropolis.kiev.ua  

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

26.04.2018 

  (дата) 

 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi НКЦПФР №81 
  

27.04.2018 

  
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

 

mailto:insur@evropolis.kiev.ua


3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.evropolis.kiev.ua в мережі 

Інтернет 

26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 
  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
  



15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 

за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва) 

  

34. Примітки 

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний 

перiод емiтент не належав до об'єднань пiдприємств.  

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався 

  



послугами рейтингового агенства. 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Перестрахувальне товариство "Європолiс" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №013952 

3. Дата проведення державної реєстрації 

11.12.1998 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

14500000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

3 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 iншi види страхування, крiм страхування життя 

- - 

- - 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

322669 

3) поточний рахунок 

26509300176150 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 



  

6) поточний рахунок 

  

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

У формi 

добровiльного:страхування майна 

{(крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)} 

АВ 

584652 
30.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг Ураїни 

Необмежена 

Опис д/н 

  

У формi добровiльного: 

страхування вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ 

АВ 

584651 
30.06.2011 

Державна комiсiя з 

регулювання 

ринкiв фiнансових 

послуг Ураїни 

Необмежена 

Опис д/н 

  

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоровя) 

2985 04.07.2017 
Нацкомфiнпослуг 

України 
Необмежена 

Опис Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2985 

  

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 
2985 04.07.2017 

Нацкомфiнпослуг 

України 
Необмежена 

Опис Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №2985 

  

СТрахування финансових ризикiв 2985 04.07.2017 
Нацкомфiнпослуг 

України 
Необмежена 

Опис Розпорядження Нацкомфiнпослуг України №2985 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 



Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Долгий Сергiй Степанович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

872679 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови правлiння ПрАТ "ПТ "Європолiс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.03.2013 3 роки 

9) Опис 

Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Завгородня Марина Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

638513 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Маяк-2" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.03.2013 3 роки 

9) Опис 



Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Севастьянов Володимир Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

995567 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Агропром" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.03.2013 3 роки 

9) Опис 

Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Долга Катерина Сергiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

225733 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Перший заступник голови правлiння ПрАТ "ПТ "Європолiс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.06.2014 3 роки 

9) Опис 

Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Фахiвець Служби внутрiшнього аудиту (контролю) 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зiнковська Анна Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

153952 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший заступник Голови правлiння ПрАТ "ПТ "Європолiс" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.11.2014 д/н 

9) Опис 

Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Долгий Сергiй Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

771964 

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 



Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ПП "Поток-СС" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.05.2009 д/н 

9) Опис 

Судимостi не має 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова 

особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

 
 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище

, ім'я, по 

батькові 

посадової 

особи або 

повне 

найменув

ання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Кількі

сть 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

про

сті 

іме

нні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привілей

овані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

наглядов

ої ради 

Завгородн

я Марина 

Анатолiїв

на 

638513 44220 
30.496000

00000 

442

20 
0 0 0 

Член 

наглядов

ої ради 

Севастьян

ов 

Володими

р 

Анатолiйо

вич 

995567 0 0 0 0 0 0 

Голова 

наглядов

ої ради 

Долгий 

Сергiй 

Степанов

ич 

872679 32065 
22.114000

00000 

320

65 
0 0 0 

Головни

й 

бухгалте

р 

Очеретню

к Лариса 

Володими

рiвна 

622950 0 
0.0000000

0000 
0 0 0 0 



Голова 

правлiнн

я 

Долга 

Катерина 

Сергiївна 

225733 3200 2.210 
320

0 
0 0 0 

Ревiзор 

Долгий 

Сергiй 

Сергiйови

ч 

771964 2200 1.517 
220

0 
0 0 0 

Фахiвець 

Служби 

внутрiш

нього 

аудиту 

(контрол

ю) 

Зiнковськ

а Анна 

Анатолiїв

на 

153952 0 0 0 0 0 0 

Усього 81685 56.334000

00000 

816

85 

0 0 0 

 

 
 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків 

акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація 

про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи* 

Місцезнаходже

ння 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за 

видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

привілейов

ані іменні 

ТОВ "ФК 

"Макалу" 
21502533 

03164 Україна 

м. Київ 

Святошинський 

м. Київ вул. 

Генерала 

Наумова, 33/122 

42655 
29.41700000

000 
42655 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 

Кількіс

ть 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за 

видами акцій 

прос

ті 

імен

ні 

привілейов

ані іменні 

Долгий Сергiй Степанович 32065 
22.11400000

000 
32065 0 

Завгородня Марина Анатолiївна 44220 
30.49600000

000 
44220 0 

Усього 118940 82.027 11894 0 



0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної 

особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за 

наявності). 

 

 
 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X   

Дата 

проведення 
14.04.2017 

Кворум 

зборів** 
99.98000000000 

Опис 

Питання порядку денного: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв 

акцiонерiв. 

3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Прийняття рiшення про виплату 

(невиплату) дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв за простими 

акцiями Товариства. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, звiту Наглядової 

Товариства за 2016 рiк, звiту ревiзора за 2016 рiк. 

7. Прийняття рiшення про переобрання Голови правлiння на новий строк до 

30.04.2020. 

Ухвалили: 

1. Обрати Головою лiчильної комiсiї Богача Василiя Iвановича та членом 

комiсiї Баленко Олександра Миколайовича. Повноваження лiчильної комiсiї 

вважати припиненими пiсля пiдрахунку голосiв та пiдписання протоколiв за 

пiдсумками голосування акцiонерiв на зборах. 

2.Прийняти наступнi рiшення з питань порядку про ведення загальних зборiв 

акцiонерiв: 

Виступи i вiдповiдi на питання - до 5 хв., довiдки - по 1 хвилинi, закiнчити 

збори не пiзнiше нiж за 2 години роботи. Всi питання i пропозицiї 

дозволяється задавати в усному виглядi з того питання порядку денного, яке 

зараз розглядається. Учасники зборiв можуть висловлюватися з мiсць з 

дозволу Голови зборiв. 

3. Обрати секретарем зборiв Долгого Сергiя Степановича. 

4. Затвердити рiчний звiт Товариства. 

5. Розподiлити прибутки Товариства на розвиток Товариства, а також не 

приймати рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру 

дивiдендiв за простими акцiями Товариства. 

6. За наслiдками розгляду затвердити звiт правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, звiт Наглядової 



Товариства за 2016 рiк, звiт ревiзора за 2016 рiк. 

7.У зв’язку iз закiнченням строку повноважень у червнi 2017р. переобрати 

Голову правлiння на новий строк до 30.04.2020. 

З усiх питань голосували: «за» – 144 980 голосiв акцiонерiв або 99,98% вiд 

загальної кiлькостi присутнiх на зборах акцiонерiв, «проти» – 0, 

«утримались» – 0. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

 

 
 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випус

ку 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстр

ував 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифік

аційний 

номер 

Тип 

цінн

ого 

папе

ру 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь акцій 

(грн) 

Кільк

ість 

акцій 

(шту

к) 

Загаль

на 

номіна

льна 

вартіст

ь (грн) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.08.

1998 

160/1/0

4 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 2905 
290500.

000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

15.03.

1999 
83/1/99 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 2905 
290500.

000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

26.06.

2000 

315/1/0

0 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 10000 
100000

0.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

17.10.

2001 

511/1/0

1 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 30000 
300000

0.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

22.04. 179/1/0 ДКЦПФ UA400000   Бездокум 100.000 60000 600000 100.00000



2003 3 Р 1432 ентарні 

іменні 

0.000 0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

29.03.

2004 

160/1/0

4 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 70000 
700000

0.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

27.06.

2007 

442/1/0

6 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 75000 
750000

0.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

01.12.

2008 

468/1/0

8 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 
14500

0 

145000

00.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

11.07.

2011 

364/1/1

1 

ДКЦПФ

Р 

UA400000

1432 
  

Бездокум

ентарні 

іменні 

100.000 
14500

0 

145000

00.000 

100.00000

0000000 

Опис акцiї не котируються, до лiстiнгу фондової бiржi не включено 

  

 

 
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
17.000 17.000 0.000 0.000 17.000 17.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
7.000 7.000 0.000 0.000 7.000 7.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 10.000 10.000 0.000 0.000 1.000 10.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
10.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

будівлі та споруди 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

Усього 18.000 18.000 0.000 0.000 18.000 18.000 

Опис Ступiнь зносу iнших ОС станом на 31.12.2017р. становить 14%, термiн 

використання встановлений 10 рокiв. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

X 0.000 X X 



кожним видом): 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 0.000 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 0.000 X X 

Опис: - 

 

 
 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

09.03.2018 12.03.2018 

Відомості про 

проведення 

загальних зборів 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПрАТ "Аудиторська 

фiрма "Аналiтик" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
14274505  

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ,вул. Чигорiна 

,б.57а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0030 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю 

якості, виданого Аудиторською палатою України 

0514 

24.12.2014 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 



Номер та дата договору на проведення аудиту б/н 

17.04.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 06.04.2018 

17.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   

Текст аудиторського висновку (звіту)   

 


