
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Чинар Мурат 

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

                        М.П. 
26.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

19199961 

4. Місцезнаходження 

емітента 
01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Кутузова,буд.3 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

(044) 230-84-30 (044) 230-84-31 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
svetlana.tischenko@vegatele.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
24.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 79(2584) "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

26.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці www.vegatele.com 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

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 відсотків 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 X 

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 X 

3) інформація про зобов'язання 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 
X 

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 
X 

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 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
  

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 Звiт не мiстить iнформацiї щодо деяких вищезазначених пунктiв з наступних причин:   

 

З пунктiв 2-6, 10, 11, 13, 15, 29, 32: 

Iнформацiя не надається у зв'язку з тим, що емiтент є Приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало 

публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, i вiдповiдно до вимог Рiшення НКЦПФР№ 2826 вiд 03.12.2013р. " 

Про затвердження положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" данi стосовно вищезазначених 

пунктiв не розкриває. 

 

З пунктiв 12.3 - 12.5:   

Процентнi чи дисконтнi облiгацiї протягом своєї дiяльностi Товариство не емiтувало.  

Випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та цiльових облiгацi (правонаступництво) , в тому числi i 

випускiв похiдних ЦП, Товариство не має. Розмiщенi але не зареєстрованi випуски вiдсутнi, акцiї власної емiсiї 

протягом звiтного перiоду емiтентом не викупались i не продавались 

 

З пунктiв 14.4 - 14.5: 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про  собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї не надається у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 

 

З пунктiв 14.7: 

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду Товариством не 

приймались.  

 

З пунктiв 18 -27: 

Емiтент за весь перiод дiяльностi не випускав iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати чи сертифiкати ФОН, тому 

звiт не мiстить iнформацiї про:  

- випуски iпотечних облiгацiй; 

- склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (вiдомостi про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення 

з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;  про спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом 

звiтного перiоду; про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних 

активiв до складу iпотечного покриття; про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щод пiдстав виникнення у емiтента 

iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року); 

- наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами 

позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; 



- випуски iпотечних сертифiкатiв; 

- реєстр iпотечних активiв; 

- основнi вiдомостi про ФОН; 

- випуски сертифiкатiв ФОН; 

- осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;  

- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; 

- правила ФОН. 

 

З пункту 31: 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не складалась i не подається. 

 

З пункту 33:    

Звiт не мiстить iнформацiї про стан об'єкта нерухомостi тому що емiтент не реєстрував емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва. 

   

Також Товариство не надає звiт про корпоративне управлiння, тому що емiтент не є фiнансовою установою. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  15.04.1994 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  852438670.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1387 

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

61.10  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

 47.19  IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ 

 61.90  ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

10. Органи управління 

підприємства 
Емітент є акціонерним товариством, тому інформація про органи управління 

підприємства не надається. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  26006962498663 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку  334851 

6) Поточний рахунок  26006962498663 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) посада Генеральний директор 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Чинар Мурат 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 340540 19.04.2016 Солом'янським РВ ГУДМС України в 

м.Києві 

4) рік народження** 1978 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор мобiльної мережi ТОВ "Астелiт" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

03.06.2015 3 роки 

9) опис    Генеральний директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства, надiлений всiма 

повноваженнями першої особи, якi не суперечать дiючому законодавству та Статуту емiтента. Головним 

обов'язком є керiвництво поточною дiяльнiстю пiдприємства та забезпечення виконання рiшень загальних 

Зборiв акцiонерiв. Повноваження посадової особи закрiпленi в Статутi Товариства та внутрiшнiх 

положеннях Товаритва.  

Генеральний директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до 

законодавства України та укладеного з ним договору (контракту), у тому числi:  

- керує поточними справами Товариства;  

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;  

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх 

нормативних актiв Товариства;  

- органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i 

контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища;  

- органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;  

- органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;  

- розробляє умови колективної угоди;  

- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства та 

забезпечення його нормальної роботи згiдно до законодавства України та Статуту.  

 

   Додаткової винагороди за посаду, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу, в тому числi i в 

натуральнiй формi, в Товариствi не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не 

притягався. Загальний стаж роботи становить 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 

Управляючий директор, Технiчний директор, Головний керiвник телекомунiкацiйного напрямку, Директор 

мобiльної мережi.  

   Посаду Генерального директора займає з 03.06.2015р., в звітному році змін не було. 

 

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Жданова Валентина Федорівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 975631 19.11.1998 Подільським РУ ГУ МВС України в 

мiстi Києвi 

4) рік народження** 1963 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 34 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник Головного бухгалтера фінансового департаменту 

ВАТ "Фарлеп-Інвест" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

17.10.2013 не визначено 

9) опис    Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог 

законодавства України i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є 

ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на 

вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської 

iнформацiї i порядку документообороту.  

   Повноваження Головного бухгалтера:  



1) здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства i контроль 

за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням майна 

пiдприємства; 

2) забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на соновi 

максимальної централiзацiї i механiзацiї облiкових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського 

облiку i контролю;  

3) органiзовує облiк грошових мас, якi надходять на пiдприємство, товарно - матерiальних цiнностей, та 

основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх 

рухом, облiк видаткiв виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання робiт (послуг), результатiв 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; 

4) контролює їх законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення, складання економiчно обгрунтованих 

звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт, послуг, розрахунки по заробiтнiй платi з робiтниками 

пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв в держбюджет, обгрунтованiсть 

використання засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення в установленi сроки 

заборгованостi банку по кредитам, вiдрахування коштiв в фонди та резерви пiдприємства.   

   

  В звiтному періоді iншої винагороди за посаду, крiм заробiтної плати, в тому числi i в натуральнiй формi, 

не отримувала, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний 

стаж роботи становить 34 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник Головного 

бухгалтера, В.о. Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.  

  Призначена на посаду Головного бухгалтера з 17 жовтня 2013 р. (наказ Генерального директора вiд 17 

жовтня 2013 р. № 197/П). В звітному періоді змін не було. 

 

1) посада Голова Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Барiнов Олександр Олексiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

45 06 758712 18.10.2003 ВВС Головiнського району мiста 

Москва 

4) рік народження** 1972 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор з розвитку телекомунікаційного напрямку бізнесу 

ПрАТ "СКМ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9) опис    Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в 

перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть 

виконавчого органу. До основних повноважень Наглядової ради належить:  

- пiдготовка порядку денного загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв в 

порядку, передбаченому Статутом;  

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту 

Товариства та у випадках, встановлених законодавством;  

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом;  

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення 

розмiру його винагороди;  

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;  

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  

- обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених 

Статутом та законодавством;  

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;  

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах вiдповiдно до законодавства та Статуту;  

- вирiшення питань, вiднесених чинним законодавством та Статутом до компетенцiї Наглядової ради у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  

- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства;  



- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю;  

- прийняття рiшення про надання та/або отримання Товариством кредитiв та/або позик з урахуванням 

обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;  

- встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;  

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Здiйснення контролю за розкриттям 

iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства...  

Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради i закрiпленi в Статутi та 

внутрiшнiх документах Товариства.  

 

   В звiтному роцi Голова Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також  займає посаду директора з розвитнку медіа та 

телекомунікаційного бізнесу в ПрАТ "СКМ",  яке знаходиться за адресою: 87534, Донецька обл., місто 

Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А. Загальний стаж роботи становить 20 років. Протягом 

останніх п'яти років обіймав посади: Директор з розвитку телекомунiкацiйного бiзнесу, Головний 

виконавчий директор. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.  

   Зміни у складі Наглядової ради відбулися в звітному році у зв'язку з прийняттям 25.04.2016р. загальними 

Зборами акціонерів рішення про зміну кількісного складу даного органу Товариства з однієї до трьох осіб і 

припиненням з 30.04.2016р. повноважень Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited), як 

одноосібного органу. 

До складу Наглядової ради Барінов О.О. обраний згідно рішення Зборів від 25.04.2016р., а на посаду Голови 

зазначеного органу обраний на його засiданнi, яке також вiдбулося 25.04.2016р. 

 

1) посада Член Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Муковнiн Сергiй Олексiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВС 512438 29.11.2000 Ворошиловським РВ УМВС України в 

м.Донецьку 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Інвестиційний менеджер ПрАТ "СКМ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9) опис    Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням 

Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним 

обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на 

затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  

Член Наглядової ради має право: 

- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; 

отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

 

В звiтному роцi член Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також займає посаду інвестиційного менеджера в 

ПрАТ "СКМ",  яке знаходиться за адресою: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, 

будинок 116-А. Загальний стаж роботи становить 20 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 

Iнвестицiйний менеджер, спецiалiст з управлiння активами та iнвестицiями. Непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.  

Обраний до складу Наглядової ради згідно рішення Зборів від 25.04.2016р. у зв'язку зі збільшенням 

кількісного складу даного органу Товариства до трьох осіб. 

 

1) посада Член Наглядової ради - представник акціонера Укомлайн 

Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding Limited) 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Курмаз Юрiй Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

СН 404313 10.01.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. 

Києвi 



або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Керівник ПАТ "Укртелеком" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

01.05.2016 3 роки 

9) опис    Член Наглядової Ради представляє та захищає iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням 

Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним 

обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на 

затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.  

Член Наглядової ради має право: 

- Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; 

отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.  

- Заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності 

Товариства. 

- Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

 

В звiтному роцi член Наглядової ради винагороди за посаду (в тому числі і в натуральній формі) в 

Товариствi не отримував (не передбачено договором). Також  займає посаду керівника  в ПАТ 

"Укртелеком", яке знаходиться за адресою: 01601, м.Київ, бульва Тараса Шевченка, будинок 18. Загальний 

стаж роботи становить 33 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Iнвестицiйний менеджер, 

спецiалiст з управлiння активами та iнвестицiями. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.  

Обраний до складу Наглядової ради згідно рішення Зборів від 25.04.2016р. у зв'язку зі збільшенням 

кількісного складу даного органу Товариства до трьох осіб. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 
Чинар Мурат 

U 05957162 22.08.2012 

DIYARBAKIR 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Жданова Валентина 

Федорівна 

СН 975631 19.11.1998 

Подільським РУ ГУ МВС 

України в мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Барiнов Олександр 

Олексiйович 

45 06 758712 18.10.2003 ВВС 

Головiнського району мiста 

Москва 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 

ВС 512438 29.11.2000 

Ворошиловським РВ УМВС 

України в м.Донецьку 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради - представник 

акціонера 

Курмаз Юрiй Павлович 

СН 404313 10.01.1997 

Харкiвським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Укомлайн Холдiнг Лiмiтед 
(Ucomline Holding Limited) 

нерезиден
т 

КIПР  Р.S.  д/н Nicosia 
Themistokli Dervi, З, JULIA 

HOUSE 
85237808 99.992892157274 100 85237808 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Усього 85237808 99.992892157274 100 85237808 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 14.01.2016 

Кворум зборів 100 

Опис За iнiцiативою Наглядової ради Товариства в звiтному роцi були скликанi позачерговi загальнi Збори 

акцiонерiв з метою прийняття рiшень про закриття фiлiй Товариства та вiнесення змiн до Статуту. Збори 

були проведенi 14.01.2016 року. Будь-яких пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм 

запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законодавством термiну не надходило, 

змiни до порядку денного не вносились. 

Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний):        

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

2. Прийняття рiшення про закриття Центральної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". 

3. Прийняття рiшення про закриття Захiдної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". 

4. Прийняття рiшення про закриття Схiдної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". 

5. Прийняття рiшення про закриття Пiвнiчної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". 

6. Прийняття рiшення про закриття Пiвденної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест". 

7. Прийняття рiшення про закриття Пiвнiчно-Схiдної фiлiї ПрАТ "Фарлеп-Iнвест".  

8. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та затвердження 

його у новiй редакцiї.  

 

   З питань порядку денного одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дуденко О., секретарем - Мурата 

Чинара, головою лiчильної комiсiї - Собковича О. В., секретарем лiчильної комiсiї - Бородавко О.Б.. 

Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Закрити (лiквiдувати) Центральну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34882824). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Центральної фiлiї 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

3. Закрити (лiквiдувати) Захiдну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34979546). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Захiдної фiлiї 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

4. Закрити (лiквiдувати) Схiдну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34981665). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Схiдної фiлiї 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

5. Закрити (лiквiдувати) Пiвнiчну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34808562). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Пiвнiчної фiлiї 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

6. Закрити (лiквiдувати) Пiвденну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34729072). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Пiвденної фiлiї 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

7. Закрити (лiквiдувати) Пiвнiчно-Схiдну фiлiю Товариства (код ЄДРПОУ 34882798). 

Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити необхiднi дiї для закриття Пiвнiчно-Схiдної 

Товариства та внести вiдповiднi змiни до ЄДРПОУ - з правом передоручення вказаних повноважень третiй 

особi. 

8. Внести змiни та доповнення до Статуту ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та затвердити Статут ПрАТ "Фарлеп-

Iнвест" у новiй редакцiї (додається). 

Уповноважити Генерального директора Товариства Мурата Чинара пiдписати нову редакцiю Статуту 

Товариства та здiйснити усi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства - з 

правом передоручення повноважень третiй особi. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2016 

Кворум зборів 100 

Опис В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 25.04.2016 року. Будь-яких 

пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, 

протягом визначеного законодавством термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. 

    

   Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний):        

1.  Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 



затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2.  Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 

3.  Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

4.  Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2015 рiк. 

5.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

6.  Затвердження порядку розподiлу прибуткiв Товариства за 2015 рiк. 

7.  Схвалення правочинiв, укладених Товариством в 2015 роцi. 

8.  Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" та затвердження Статуту  у новiй 

редакцiї. 

9.  Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 

10.  Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

11.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, 

уповноваженої на укладення цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 

12.  Про попереднє схвалення значних правочинiв. 

13.  Про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

    

   З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно прийнятi наступнi рiшення: 

1. Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Пастухова Андрiя, секретарем - Мурата 

Чинара, головою лiчильної комiсiї - Собковича О.В., секретарем лiчильної комiсiї - Бородавко О.Б. 

Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк. 

4. Затвердити звiт (висновок) незалежного аудитора Товариства за 2015 рiк. 

5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 

6. Розподiлити прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства у 2015 роцi, на покриття збиткiв за 

попереднi перiоди.  

7. Схвалити правочини, укладенi Товариством в 2015 роцi, предметом яких є позика (отримання 

поворотної фiнансової допомоги) або отримання безповоротної фiнансової допомоги з загальною 

сукупною вартiстю кожного з таких правочинiв понад 49611000 (сорок дев'ять мiльйонiв шiстсот 

одинадцять тисяч гривень 00 коп.).  

8. З метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства України 

внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (додається). Уповноважити 

Генерального директора Товариства Мурата Чинара здiйснити необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової 

редакцiї Статуту Товариства - з правом передоручення повноважень третiй особi. Встановити, що 

державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту Товариства повинна вiдбутися не ранiше 01 травня 2016 року. 

9. Припинити повноваження єдиного члена Наглядової ради Укомлайн Холдiнг Лiмiтед (Ucomline Holding 

Limited)(реєстрацiйний номер 221049) з 30 квiтня 2016 року. 

10. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради - 3 (три) особи. 

Обрати до складу Наглядової ради Товариства  

- Барiнова Олександра (паспорт громадянина Росiйської Федерацiї № 45 06 758712 виданий ВВС 

Головiнського району мiста Москва 18 жовтня 2003 року); 

- Курмаза Юрiя (паспорт громадянина України СН № 404313 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в 

м. Києвi 10 сiчня 1997 року); 

- Муковнiна Сергiя (паспорт громадянина України ВС № 512438 виданий Ворошиловським РВ УМВС 

України в м.Донецьку 29 листопада 2000 року). 

11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

Товариства (додаються). Уповноважити Генерального директора Товариства Мурата Чинара укласти вiд 

iменi ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. 

12. Попередньо погодити укладення Товариством правочинiв в ходi звичайної поточної господарської 

дiяльностi Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства, а саме: 

укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо надання Товариством 

будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), включаючи надання будь-

якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове 

поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) 

основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в оренду, лiзинг 

та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших 

необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, договорiв позики 

(отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання безповоротної 

фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про придбання або 

вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, договорiв страхування 

майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, договорiв про 

взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або управлiння 

будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв - без обмеження строку 

дiї з дати їх укладення та з правом пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених зазначеного виду 

договорiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд.грн. протягом року.  



13. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних 

зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 

придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть 

укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через Укомлайн Холдiнг 

Лiмiтед (Ucomline Holding Limited). При цьому, сукупна вартiсть укладених правочинiв не повинна 

перевищувати 2 (двох) млрд.грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.  

Надати дозвiл та повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання 

правочинiв, зазначених в цьому пунктi протоколу цих Загальних Зборiв. 

 

Довiдково: 

   Загальнi Збори акцiонерiв Товариства по пiдсумкам звiтного 2016 року були проведенi 24.04.2017р. з 

наступним порядком денним:  

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови, секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2016 рiк. Напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Генерального директора. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 

рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

4. Затвердження звiту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2016 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 

7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  

протягом одного року з дня проведення загальних зборiв. 

8. Надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю. 

   Змiни до порядку денного не вносились. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.11.2014 138/1/2014 

Національна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000135016 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 85243867 852438670.00 

100.000000000

000 

Опис 

Акцiї Товариства процедуру лiстингу не проходили i не торгуються нi на зовнiшньому нi на внутрiшньому бiржових ринках. До бiржового списку цiннi папери 

емітента не включенi. Акцiї власної емiсiї в звiтному перiодi Товариством не викупались i не продавались, додаткових випусків цінних паперів не було.  

 

 



2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій ) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску (штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

проценітв 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу за 

звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д/н              0.00          0 д/н 0.00 
0.0000000000

00 
 0.00 д/н 

Опис  

 

 

2) дисконтні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д/н              0.00          0 д/н 0.00 д/н 

Опис  

 

 

3) цільові ( безпроцентні ) облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн. 

Найменування товару 

(послуги), під який 

здійснено емісію 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28.01.2002 06/2/02 

Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

         100.00       4000 Документарнi iменнi 400000.00 

послуги зв'язку 

14.11.2011 



Опис 

Випуск та погашення облiгацiй проводились Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЮЗА" (Код за ЄДРПОУ: 19366502), яке приєдналося до 

ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" згiдно рiшення учасникiв вiд 21.07.2011р. (Протокол № 3-2011). З моменту державної реєстрацiї припинення ТОВ "ЛЮЗА" 

шляхом приєднання (28.12.2011р.) ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв ТОВ "ЛЮЗА".  

Облiгацiї пiдприємства не торгуються на бiржових ринках, процедуру лiстингу не проходили. За умовами випуску вiдкрите розмiщення iменних 

безвiдсоткових облiгацiй проводилось з метою поповнення обiгових коштiв Товариства для розвитку телефонного зв'язку. Всi залученi вiд емiсiї 

фiнансовi ресурси були спрямованi на придбання телефонного обладнання. Виконання зобов'язань за облiгацiями було забезпечене наданням послуг 

зв'язку.  

В перiод з 14.11.2011р. по 14.12.2011р. проведено погашення облiгацiй i надано до ДКЦПФР пакет документiв на скасування реєстрацiї випуску. 

Протягом встановленого умовами випуску строку Товариством були погашенi облiгацiї в кiлькостi 9 152 штуки на суму 915 200 грн.  

На кінець звітного періоду випуск облiгацiй Комісією не скасовано у зв'язку з наявнiстю непогашених облігацій (на даний момент зоборгованість за 

облігаціями списана, тому у фінансовій звітності не відображена). 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 
170205.00

0 

567396.00

0 
0.000 0.000 

170205.00

0 

567396.00

0 

- будівлі та споруди 89872.000 
336863.00

0 
0.000 0.000 89872.000 

336863.00

0 

- машини та обладнання 48823.000 
207692.00

0 
0.000 0.000 48823.000 

207692.00

0 

- транспортні засоби 692.000 22674.000 0.000 0.000 692.000 22674.000 

- земельні ділянки 167.000 167.000 0.000 0.000 167.000 167.000 

- інші 30651.000 0.000 0.000 0.000 30651.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 51.000 1237.000 0.000 0.000 51.000 1237.000 

- будівлі та споруди 28.000 837.000 0.000 0.000 28.000 837.000 

- машини та обладнання 23.000 400.000 0.000 0.000 23.000 400.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
170256.00

0 

568633.00

0 
0.000 0.000 

170256.00

0 

568633.00

0 

 

Пояснення :  На кiнець звiтного перiоду пiдприємство має на балансi основнi засоби 

виробничого та невиробничого призначення первiсною вартiстю 667337 тис.грн. 

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, 

доставку, встановлення, спорудження та виготовлення i згрупованi:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 366453 тис.грн.; 

- машини та обладнання - 224842 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 22765 тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 9192 тис.грн.; 

- інші основні засоби - 0 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 43917 тис.грн.; 

- земельні ділянки - 168 тис.грн. 

В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів на протязі звітного 

періоду визначався методом зменшення залишкової вартості та обліковувався на 

відповідному рахунку 13 "Знос основних засобів" у розрізі окремих об'єктів 

основних засобів. Нарахування зносу (амортизації) проводилось щомісячно у 

відповідності з встановленими нормами амортизаційних відрахувань згідно 

Податкового кодексу України.  

За звітний рік сума нарахованого зносу (амортизації) основних засобів становить 

84902 тис.грн. (коригування нарахованого зносу по вибувшим основним засобам в 

розмірі 10100 тис. грн.). На кінець періоду сума нарахованого зносу по ОЗ склала 

98704 тис.грн.:  

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 28753 тис. грн.; 

- машини та обладнання - 24267 тис.грн.; 

- транспортні засоби - 91тис.грн.; 

- інструменти, прилади, інвентар - 1676 тис.грн.; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 43917тис.грн. 

Ступінь зносу основних засобів в середньому становить 15%. 

Згідно прийнятої Товариством облікової політики визначено наступні терміни 

використання основних засобів: 

Передавальні пристрої - 8 років; 

Будівлі - 20 років; 

Транспортні засоби - 4 роки; 

Обладнання мереж - 8 років. 



Частина основних засобів з жовтня 2013 року знаходиться у заставі згідно Договору 

застави рухомого майна з ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".  

Всi основнi засоби використовуються за призначенням, обмежень на використання не 

iснує. Ступiнь використання ОЗ становить 100%. Активи утримуються за власнi кошти 

Товариства. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, м.Одеса, м.Львiв, м.Маріуполь, 

м.Харкiв, м.Днiпропетровськ. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 444105 5217 

Статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 852439 852439 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (444105 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу 

(852439 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане 

негайно вжити відповідні заходи або оголосити про зменшення свого статутного капіталу до 

вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 54820.00 Х Х 

Довгостроковий кредит - ПУМБ (Договiр 1556-

КД) 

28.10.2013 54820.00 22.500 30.11.2018 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 4080.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 229097.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 181383.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 469380.00 Х Х 

Опис Зобов'язання пiдприємства облiковуються за строками їх погашення. 

Сума довгострових зобов'язань на кiнець звiтного перiоду склала 156 052 тис.грн., поточнi зобов'язання 

облiковуються у розмiрi 313 328 тис.грн. 

До складу довгострокових зобов'язань вiднесенi: 

- довгостроковi кредити банкiв (33 420 тис.грн.);  

- довгостроковi фiнансовi зобов'язання зi строком погашення до листопада 2018 року (3 316 тис.грн.); 

- довгостроковi забезпечення резерву по вiдпустках (32 012 тис.грн.).   

Поточнi зобов'язання пiдприємства складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, 

послуги (31 409 тис.грн.), поточного боргу за довгостроковими зобов'язаннями (21 600 тис.грн.), 

податкового кредиту по виданим авансам (2 386 тис.грн.) та зобов'язань за розрахунками: 

- з одержаних авансiв (20 266 тис.грн.), 

- з бюджетом (4 080 тис.грн.), 

- зi страхування (353 тис.грн.), 

- iз внутрiшнiх розрахункiв (512 тис.грн.), куди вiднесенi фiнансова допомога на зворотнiй основi, 

внутрiшньогруповi розрахунки та iншi зобов'язання. 

Сумнiвної та безнадiйної  кредиторської заборгованостi Товариство не має. 

 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2016 2000000.000 405117.000 493.68454100000 

Опис 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято загальними Зборами 

акціонерів, які відбулися 25.04.2016р.  

Характер правочинів: попередньо надано згоду на укладення Товариством правочинiв в ходi звичайної 

поточної господарської дiяльностi Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних 

зборiв Товариства, а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв 

щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент, векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 

придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв - без 

обмеження строку дiї з дати їх укладення та з правом пролонгацiї.  

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочинів, на дату прийняття рішення не 

визначалась.  

Гранична сукупна вартість всіх правочинів: 2 млрд.грн.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 405 117 тис.грн.  

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності: 493.684541%.  

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук (голосів). 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 25.04.2016 0.000 405117.000 0.00000000000 

Опис 

Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю прийнято загальними Зборами 

акцiонерiв 25.04.2016р.  

Предмет правочину: надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього 

рiшення, правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"), а саме: укладення (нових або пролонгацiю дiючих) кредитних договорiв, договорiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу / iпотеку за зобов'язаннями iнших 

осiб (майнове поручительство), договорiв щодо придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) основних засобiв та iнших необоротних активiв Товариства, договорiв про передачу в 

оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв 

та/або iнших необоротних активiв, договорiв про надання або отримання телекомунiкацiйних послуг, 

договорiв позики (отримання або надання поворотної фiнансової допомоги), договорiв про отримання 

безповоротної фiнансової допомоги, договорiв купiвлi-продажу товарiв або послуг, договорiв про 

придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок, 

договорiв страхування майна, договорiв про надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку, 

договорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, договорiв про отримання в користування та/або 

управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, що будуть 

укладатися з контрагентами, якi пов'язанi з Товариством вiдносинами контролю через УКОМЛАЙН 

ХОЛДIНГ ЛІМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED). При цьому, сукупна вартiсть укладених 

правочинiв не повинна перевищувати 2 (двох) млрд.грн. протягом року окремо з кожним контрагентом.  

Повне найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру країни, де 

офiцiйно зареєстрована юридична особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством правочину:  УКОМЛАЙН 

ХОЛДIНГ ЛІМIТЕД (UCOMLINE HOLDING LIMITED); Мiсцезнаходження: Cyprus, Nicosia, Themistokli 

Dervi, З, JULIA HOUSE; Код: НЕ 221049.    

Ознаки заiнтересованостi: стороною правочинiв є юридична особа-акцiонер, який володiє 99,99% 

статутного капiталу Товариства.   

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочинiв, вiдповiдно до законодавства на дату 

прийняття рiшення не визначалась: п.5 ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства". З цiєї ж 

причини не надається iнформацiя щодо спiввiдношення ринкової вартостi до активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 405 117 тис.грн.  

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства: 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 85 237 808 штук (голосів).  

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук (голосів). 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

14.01.2016 14.01.2016 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

25.04.2016 26.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 5 4 

2 2015 1 0 

3 2016 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше Інша інформація відсутня 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 

 Так Ні 

Підняттям карток      X   

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                             X 

Інше З питання обрання членів Наглядової ради голосування прводилось з використанням карток для 

голосування 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше А також прийняття рішень про закриття філій Товариства 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
3 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) В звітному році Наглядова рада самооцінку не проводила 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

В звітному році Наглядова рада самооцінку не проводила 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         Інша інформація відсутня У складі Наглядової ради комітети не створено 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

У складі Наглядової ради комітети не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      Інша інформація відсутня 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                         X   

Граничний вік                                             X 



Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                           Згідно Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
X   

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           Всі члени Наглядової ради обрані в звітному році 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Ні 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                                X 

Частіше ніж раз на рік                                  X   

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором              X   

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 



 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                         X 

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         Ревізійну комісію не створено 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         Інша інформація відсутня 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  

Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: Інша інформація відсутня 



 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: Інша інформація відсутня 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

 Інша інформація відсутня 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 

за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників  1387   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ провулок Кутузова,буд.3, 

т.(044) 230-84-30 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 9592 18233 

первісна вартість 1001 76156 72323 

накопичена амортизація 1002 66564 54090 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 39637 66509 

Основні засоби 1010 170256 568633 

первісна вартість 1011 1263402 667337 

знос 1012 1093146 98704 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 11448 10946 

інші фінансові інвестиції 1035 500 500 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- 76207 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 231433 741028 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 13435 8238 

Виробничі запаси 1101 9792 5752 

Товари 1104 3643 2486 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 49218 58367 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 13903 15812 

з бюджетом 1135 160 155 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 
1145 243 90 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 73587 74830 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 17987 10027 

Витрати майбутніх періодів 1170 717 1027 

Інші оборотні активи 1190 4434 3911 

Усього за розділом II 1195 173684 172457 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 



Баланс 1300 405117 913485 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 852439 852439 

Капітал у дооцінках 1405 -- 395155 

Додатковий капітал 1410 243 213 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -847465 -803702 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 5217 444105 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- 86742 

Довгострокові кредити банків 1510 54822 33420 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 4470 3316 

Довгострокові забезпечення 1520 29024 32574 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 29024 32012 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 88316 156052 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 6465 21600 

товари, роботи, послуги 1615 20168 31409 

розрахунками з бюджетом 1620 1879 4080 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 20 353 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 23764 20266 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
1645 12901 512 

Поточні забезпечення 1660 5761 6920 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 240626 228188 

Усього за розділом IІІ 1695 311584 313328 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 405117 913485 

 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 600374 604365 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (399134) (382360) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 201240 222005 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 29312 30458 

Адміністративні витрати  2130 (91651) (172310) 

Витрати на збут 2150 (68426) (36198) 

Інші операційні витрати  2180 (26965) (32239) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 43510 11716 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 3365 3073 

Інші доходи  2240 1603 424923 

Фінансові витрати  2250 (13229) (40155) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (67693) (310016) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 89541 

збиток 2295 (32444) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 76207 -- 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 43763 89541 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 481897 -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 481897 -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 481897 -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 525660 89541 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9249 14594 

Витрати на оплату праці 2505 147597 168410 

Відрахування на соціальні заходи 2510 25720 44933 

Амортизація 2515 94895 81425 

Інші операційні витрати 2520 308715 313745 

Разом 2550 586176 623107 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 85243867 85243867 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 85243867 85243867 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.51338590 1.05040990 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.51338590 1.05040990 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРЛЕП-

IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 643068 688697 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 2018 2252 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20266 23764 

Надходження від повернення авансів 3020 732 2717 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3365 3073 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 56 11 

Інші надходження 3095 -- -- 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (290824) (302140) 

Праці 3105 (119694) (120250) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (29112) (53524) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (84903) (99265) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (52206) (67948) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (32697) (31317) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (15812) (13903) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (607) (135) 

Інші витрачання 3190 (685) (245) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 127868 131052 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 1071 68862 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (91283) (118458) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -90212 -49596 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 20497 

Інші надходження 3340 238804 490231 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 6170 542517 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (13324) (13034) 

Інші платежі 3390 (264926) (31744) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -45616 -76567 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7960 4889 

Залишок коштів на початок року 3405 17987 13098 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 10027 17987 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2016 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

за ЄДРПОУ 19199961 

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 852439 -- 243 -- -847465 -- -- 5217 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 852439 -- 243 -- -847465 -- -- 5217 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 43763 -- -- 43763 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- 481897 -- -- -- -- -- 481897 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 -- 481897 -- -- -- -- -- 481897 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -86742 -30 -- -- -- -- -86772 

Разом змін у капіталі 4295 -- 395155 -30 -- 43763 -- -- 438888 

Залишок на кінець року 4300 852439 395155 213 -- -803702 -- -- 444105 

 
д/н 

 

 

Генеральний директор ________________ Чинар Мурат 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Жданова Валентина Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст 

енд Янг Аудиторські послуги" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
01001, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. 

Хрещатик, буд. 19-А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

3516 

27.01.2005 

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 

емітент не є 

професійним 

учасником ринку ЦП 

д/н 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 
2016 рік 

Думка аудитора Безумовно-позитивна 

 
 


