
 

                                     11.  Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
         Приватне акціонерне товариство «Будтранс» має перспективи подальшого розвитку, перш за все, як  
орендодавець промислової та офісної нерухомості, який намагається виконати сучасні вимоги, які диктує  
ринок нерухомості  до об’єктів нерухомості такого типу.  Ринок  нерухомості такого типу в Україні  
характеризується більшим ступенем закритості інформації, ніж ринок житлової нерухомості, та 
недостатніім ступенем уваги з боку держави. Але цей ринок має велике значення для подальшого розвитку 

економіки і суспільного споживання. Тому участь емітента у розвитку цього ринку є  перспективною. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
         Пiдприємство започатковане ще у  1994 році. Згодом було зареєстроване  як Відкрите акцiонерне  
товариство  "Будтранс".  Починаючи з  2011 року підприємство продовжує свою діяльність як Приватне  
акціонерне товариство "Будтранс" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
         На початковому етапі свого існування товариство займалось будівельно-монтажними роботами,  
будівництвом трубопроводів. Але у зв'язку з припиненням попиту на будівельно-монтажні роботи  
товариство зазнавало збитків та вимушене було скоротити  чисельність працівників будівельних  
спеціальностей. 
        Останніми роками на перший план вийшли послуги з оренди нерухомості.  Підприємство пропонує   
клієнтам об’єкти нерухомості промислового та офісного призначення.  Для цього були вкладені відповідні  
кошти для ремонту і поліпшення якості об'єктів нерухомості відповідно до сучасних вимог.    
        Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має таку динаміку протягом останніх 

трьох років: 2019 рік – 3895,1 тис.грн., 2020 рік – 3487,6 тис.грн., 2021 рік – 4310,9 тис.грн. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів  
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента 

       Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом немає,  
оскільки не існує деривативів та похідних цінних паперів емітента. 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої  
використовуються операції хеджування 

      Фінансових  ризиків у діяльності  емітента протягом звітного періоду і на кінець звітного періоду не 
було.Емітент не використовував операції хеджування з метою страхування фінансових ризиків. 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків 

      Емітент має схильність до цінових ризиків, ризику грошових потоків. Кредитного ризику та ризику  
ліквідності немає. Цінові ризики залежать від двох груп факторів, які впливають на ціноутворення на ринку  
нерухомості. По-перше, це локальні (внутрішні) фактори (місце розташування, технічний стан, об'ємно-
планувальні характеристики, категорія приміщень тощо). По-друге, це глобальні (зовнішні) фактори, 
пов’язані зі станом розвитку економіки і бізнесу в країні і, зокрема, в місті Києві. 

4. Звіт про корпоративне управління 
 

 

1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
      Емітент має власний Кодекс корпоративного управління. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

   Емітент не застосовує Кодекси корпоративного управління фондових бірж, об'єднань юридичних осіб, 
інші Кодекси корпоративного управління, але знайомиться з ними. 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

    Емітент використовує "Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань 
корпоративного управління", затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 12.03.2020 року №118. 

 



2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в  
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу  
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

      Емітент не відхиляється від  виконання прийнятого ним  Кодексу корпоративного управління. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 Вид загальних зборів річні позачергові 

 X 
Дата проведення 23.04.2021 

Кворум зборів, % 99,9977 

Опис:         Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1.Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства . 
2.Обрання  Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.  
3 Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками  
розгляду цього звіту.  
4.Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду  
цього  звіту.  
5.Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.  
6. Затвердження  річного звіту Товариства за 2020 рік. 
7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської  
діяльності Товариства за 2020 рік.  
8 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися  
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру  
правочинів та їх граничної сукупної вартості.  

9. Припинення повноваждень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради товариства. 
       Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової ради.  
       Результати розгляду питань порядку денного:Усі питання порядку денного розглянуті і прийняті відповідні  
рішення, а саме: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в особі Голови лічильної комісії  

 Свистун Г.В. 2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Григорович Л.В.,  Секретарем  -  Білошапку Т.В. 

3.Затвердити звіт  Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Правління за 2020 

рік задовільною. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2020  
рік задовільною. 5. Затвердити звіт та висновок Ревізора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020  
рік;   визнати роботу Ревізора за 2020 рік задовільною.6. Затвердити  річний звіт Товариства за 2020 рік.  7.Дивіденди  
за результатами 2020 року не нараховувати. 8.  Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних  
правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до закону та статуту Товариства, які можуть вчинятися  
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, з  граничною сукупною  вартістю до 
 1000 тис. грн. 9/1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну дії 
повноважень у складі: Голова Наглядової ради Григорович Л.В., члени Наглядової ради Зуєвич М.В., Григорович В.О. 

9/2. Обрати Наглядову раду Товариства на 3 роки у складі: Григорович Л.В., Зуєвич М.В., Григорович В.О.  

       Чергові загальні збори акціонерів є такими, що відбулись.   

        Позачергових загальних зборів акціонерів у звітному році не було.  

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

    Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (зазначити) д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх  
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

    Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X 
 

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

    Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (зазначити) д/н 



 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
    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 (зазначити) Позачергові збори акціонерів у звітному році не проводились. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
    Так  Ні 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Акціонери (акціонер), які (який) на  д/н 
день подання вимоги сукупно є  
власниками (власником) 10 і більше  
відсотків голосуючих акцій товариства 

Інше (зазначити) Позачергові збори акціонерів у звітному році не проводились. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Чергові збори акціонерів у звітному році  скликались та були проведені. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачергові збори акціонерів у звітному році не проводились. 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
      Наглядова рада має 3 члени. Персонально: 
Голова Наглядової ради  Григорович Лариса Володимирівна; 
член  Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна; 

член  Наглядової ради  Григорович Володимир Олександрович. 
        Правління, як колегіальний  виконавчий орган емітента,  має 3 члени.  Персонально: 
Голова правління Григорович Олександр Іванович; 
заступник Голови правління, головний бухгалтер Бондаренко Марина Володимирівна; 
член правління Довгасенко Костянтин Васильович. 

 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 
 Персональний склад наглядової  Незалежний  Залежний  Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
 ради член  член  
 наглядової  наглядової  
 ради ради 

 Так Ні 
Григорович Лариса  X  Голова Наглядової ради має обов'язки: 
Володимирівна - організувати роботу Наглядової ради, в т.ч. скликати і  
 проводити засідання, доводити прийняті рішення до відома 
  інших посадових осіб та контролювати їх виконання; 
 - брати участь у загальних зборах акціонерів та  
 забезпечувати  виконання їх рішень; 
 - здійснювати нагляд за роботою Правління; 
 - звітувати  перед загальними зборами акціонерів про  
 роботу Наглядової ради;   
 - дотримуватись правил роботи з інформацією з  
 обмеженим доступом;  
 - діяти  в інтересах товариства та не перевищує своїх  
 повноважень; 
 - здійснювати  інші функції, передбачені Законом України  
 "Про акціонерні товариства", Статутом  та Положенням  
 про Наглядову раду товариства.  
    У разі неможливості виконання Головою Наглядової  



 ради своїх функцій вони виконуються одним із членів  
 Наглядової ради за її рішенням. 

Зуєвич Марія Василівна X Член Наглядової ради має обов'язки:  
 - діяти в інтересах товариства та не перевищувати своїх  
 повноважень; 
 - брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях  
 Наглядової ради;  
 -  виконувати рішення загальних зборівта Наглядової ради; 

 - виконувати правила збереження інформації з обмеженим  
 доступом; 
 - дотримуватися вимог Закону України "Про акціонерні  
 товариства", Статуту  та Положення про Наглядову раду  
 товариства 

Григорович  Володимир  X         Член Наглядової ради має обов'язки:  
Олександрович - брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях  
 Наглядової ради;  
 - виконувати рішення загальних зборів та Наглядової ради;

 - виконувати правила збереження інформації з обмеженим  
 доступом; 
 - відповідати  за інформаційно-технічне забезпечення  
 діяльності Наглядової ради, ведення та зберігання  
 протоколів її засідань; 
 - здійснювати  облік кореспонденції, яка адресована  
 Наглядовій раді, організовувати надання відповіді на неї; 
 - діяти в інтересах товариства та не перевищувати своїх  
 повноважень; 
 - дотримуватися вимог Закону України "Про акціонерні  
 товариства", Статуту  та Положення про Наглядову раду  
 товариства. 

Чи проведені засідання наглядової ради? 
Загальний опис прийнятих на них рішень:     

    Засідання Наглядової ради у звітному році проводились. Були прийняті наступні  рішення: 
- затверджено вибір незалежної аудиторської фірми, умови договору на аудиторські послуги та суму  договору; 
- про скликання чергових загальних зборів акціонерів, визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути  
повідомленні про загальні збори акціонерів, складу Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії, затверджено  
проект Порядку денного та проектів рішень загальних зборів акціонерів; 
- затверджено форми і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів; 
- затверджено річну інформацію емітента за 2020 рік; 
- переобрано Правління товариства на новий строк. 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 

наглядової ради  зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:    

      Організаційною формою роботи Наглядової ради  є чергові та позачергові засідання, які можуть проводитися:  у 

формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці  або у формі заочного голосування.  
     Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу в квартал. Позачергові  
засідання Наглядової ради скликаються на вимогу: члена Наглядової ради;  Ревізора; Голови правління; за ініціативою 

Голови Наглядової ради.   
     Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності ведеться  протокол. Член Наглядової ради, який  
не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може викласти у письмовій формі і надати свої зауваження, які  

додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.  
     Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правління, структурних  
підрозділів товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова правління, на запрошення - 
уповноважені представники трудового колективу. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова  
Наглядової ради.  
     Діяльність Наглядової ради  зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, стабільну   
роботу товариства. Наглядова рада, в межах своєї компетенції, протягом звітного року контролювала  та регулювала 

діяльність Правління. Це сприяло реалізації статутних завдань товариства, підвищенню його 

конкурентоспроможності. 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
   Так Ні 
З питань аудиту X 
Персональний склад:  



З питань призначень X 
Персональний склад:  
З винагород X 
Персональний склад:  
Інше (зазначити) Комітети у складі Наглядової ради не передбачені і не створені. 

Персональний склад: Комітети у складі Наглядової ради не передбачені і не створені. 
 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; 
Комітети у складі Наглядової ради не передбачені і не створені. 
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. 

Комітети у складі Наглядової ради не передбачені і не створені. 
 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи наглядової ради:      

       Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної 

Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу - Правління. Метою діяльності Наглядової 
ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів,  сприяння реалізації статутних завдань товариства, 

підвищенню прибутковості та конкурентоспроможності товариства.  
       Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та  
вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства. Оцінку роботи Наглядової ради щороку надають   
загальні збори акціонерів. Черговими загальними зборами акціонерів у 2020 році прийняте рішення визнати роботу  
Наглядової ради за результатами 2019 року задовільною. Станом на дату складання Річного звіту емітента за 2020 рік  
загальні збори акціонерів, які б дали оцінку роботи Наглядової ради за 2020 рік, ще не проведені. 

  
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 (зазначити) д/н 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та  
обов'язками? 

   Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X 
 Інше (зазначити) д/н 

 

Як 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 (зазначити) д/н 

 

 

 Склад виконавчого органу 
 
 Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правління Григорович Олександр Іванович. Функціональні обов'язки визначаються Законом України "Про 
  акціонерні товариства", Статутом та  "Положенням про  
 Правління ПрАТ "БУДТРАНС", зокрема: 
 1) бути представником товариства, виконувати функції  
 керівника підприємства в усіх аспектах його діяльності та   

                                                                                                діяти  в інтересах товариства, не перевищувати своїх   



                                                                                                повноважень; 
 2) виконувати рішення, прийняті загальними зборами  
 акціонерів,  Наглядовою радою, Правлінням; 
 3) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 
 4) дотримуватися  правил укладання значних правочинів та  
 правочинів із заінтересованістю; 
 5) дотримуватися  правил збереження інформації з обмеженим  
 доступом;  
 6)  звітувати  перед загальними зборами, Наглядовою радою,  
 Правлінням; 
 7) негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні  
 події; 
 8) організовувати  роботу Правління, проведення засідань та  
 ведення протоколів засідань Правління. 

 

 

Заступник Голови правління, головний бухгалтер        Функціональні обов'язки  визначаються Законом України  
Бондаренко Марина Володимирівна; "Про акціонерні товариства",  Статутом та  Положенням про  
            Правління ПрАТ "БУДТРАНС", зокрема: 

- брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях   
Правління;    

                                                                 -  діяти в інтересах товариства та не перевищувати своїх  
 повноважень; 
 - виконувати рішення, прийняті загальними зборами,  
 Наглядовою радоюта Правлінням товариства;  

- дотримуватися правил збереження інформації з обмеженим  
 доступом;  
 - надавати Наглядовій раді, Ревізору, аудиторам товариства  
 інформацію відповідно до їх компетенції; 
 - забезпечити ведення власного веб-сайту та розкриття   
 регульованої  інформації згідно законодавства; 
 - контролювати питання організації бухгалтерського обліку та  
 звітності товариства.  
       Як заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови 
  правління за його відсутності або у разі неможливості  

                                                                                                 виконання ним своїх обов'язків. 

Член Правління Довгасенко Костянтин Васильович Функціональні обов'язки визначаються Законом України "Про 
  акціонерні товариства", Статутом та  Положенням про  
 Правління ПрАТ "БУДТРАНС", зокрема: 
 - брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях  
 Правління; 
 - діяти в інтересах товариства та не перевищувати своїх  
 повноважень; 
 - виконувати рішення, прийняті загальними зборами,  
 Наглядовою радоюта Правлінням товариства;  
 - дотримуватися правил збереження інформації з обмеженим  
 доступом;  
 - організовувати роботу товариства з правових питань за  
 профілем його діяльності; 
 - здійснювати внутрішній контроль з метою дотримання  
 товариством вимог чинного законодавства. 
 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про 

результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській діяльності товариства 

       Засідання виконавчого органу - Правління товариства у звітному році проводились. Були прийняті рішення про 

затвердження поточного плану роботи товариства, про забезпечення  роботи товариства в умовах пандемії COVID19, 

про результати  поточної діяльності. Протягом звітного року Правління оперативно вирішувало питання діяльності 

товариства, з урахуванням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зокрема, щодо організації 

проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2020 році та проведення аудиту, забезпечувало роботу власного 

веб-сайту та розкриття регульованої  інформації згідно  чинного законодавства. Голова правління  у звітному році  

виконував покладені на нього обов'язки по організації виробничо-господарської діяльності.  Робота Голови правління 

та інших членів Правління позитивно впливала протягом року на створення умов стабільної діяльності товариства, 

сприяла  досягненню мети товариства, зазначеної у його Статуті. 

Оцінка роботи виконавчого органу 



      У 2021 році  Голова правління товариства звітував загальним зборам акціонерів про результати фінансово- 
господарської діяльності за 2020 рік. Загальні збори акціонерів прийняли рішення про визнання роботи Правління за  
2020 рік задовільною.  
       Станом на дату складання Річного звіту емітента за 2021 рік чергові загальні збори акціонерів, які б дали оцінку  
роботі Правління за 2021 рік, ще не проведені. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління  
ризиками емітента 
      Система внутрішнього контролю товариства спрямована на збереження грошових та матеріальних цінностей,  
достовірність інформації, упередження порушень норм законодавства у процесі господарювання і корпоративного 

управління. Функціїї з проведення внутрішнього контролю розподілені між Головою правління, Головою Наглядової 

ради, головним бухгалтером та Ревізором. Кожен з них виконує відповідні контрольні функції. Відповідальність за 

функціонування системи внутрішнього контролю в цілому покладена на Голову правління.  

      Управління ризиками в товаристві відбувається шляхом застосування заходів, спрямованих на мінімізацію збитків, 

які може понести товариство у зв’язку з настанням певних подій Для цього застосовуються: аналіз видів ризиків, як  

зoвнішніх, так і внутрішніх; визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії та встaнoвлення 

грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків; викoристaння  мехaнізмів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів 

ризиків, oргaнізaція їх мoнітoрингу. 

 

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

 

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  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні так ні ні 
виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого  так 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного  
товариства? (так/ні) 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  так 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб 
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 



 

 

 

 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 
   Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про виконавчий орган X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про наглядову раду                                                                                                                            X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)                                                                                                X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) Положення про інформаційну політику  
 Кодекс корпоративного управління 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власному  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  веб-сайті  
 даних Національної  в акціонерному акціонера акціонерного  
 комісії з цінних паперів    товаристві товариства 

 та фондового ринку  
 про ринок цінних паперів  

                                                                                                 або через особу, яка провадить  
      діяльність з оприлюднення  
                                                                                                 регульованої інформації  
                                                                                                        від імені учасників  

                                                                                                         фондового ринку 
 

Фінансова звітність, результати  так так так так так 
діяльності 

Інформація про акціонерів, які  ні так ні ні ні 
володіють 5 та більше  
відсотками голосуючих акцій 

Інформація про склад органів  так так так так так 
управління товариства 

Протоколи загальних зборів  ні ні так ні ні 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні так ні ні 
осіб акціонерного товариства 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів  ні 
фінансової звітності? (так/ні) 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором  
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

   Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
   Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?  
   Так Ні 
З власнї 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій X 

Інше (зазначити) д/н 



 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  

 
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по   реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -  акціонера  
 № батькові (за наявності) фізичної особи -  підприємців та громадських формувань (для  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета акцій юридичної особи - резидента), код/номер з  відсотках до  
 торговельного, банківського чи судового  статутного  
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  капіталу) 
 органу влади іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи (для юридичної особи -  
 нерезидента) 

 1 Григорович Олександр Іванович д/н 75,4352 

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів  
(учасників) на загальних зборах емітента 

 

 Загальна  Кількість акцій з Підстава виникнення обмеження Дата виникнення  
 кількість акцій  обмеженнями обмеження 

 52730 8503 Невиконання деякими акцiонерами вимог  пункту 10 Роздiлу VI  11.10.2013 
 Закону України  «Про депозитарну систему України» 

 

     Опис:  11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. №  
5178-VI.  Вiдповiдно до  п.10 Роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення"  цього Закону власник цінних паперів, 

які були дематеріалізовані, зобов’язаний був звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею  
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери 

на  свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник таких цінних паперів  
протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не  виконав цього,  цінні папери такого власника (які 

дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах 

емітента. 
      Такі обмеження  встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку і підлягають  
скасуванню  депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з  
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
      Члени Наглядової ради  товариства обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.  
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на її першому засіданні. Загальні збори  
акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та  
одночасне обрання її нових членів .Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради  
припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;  
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що  
виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;  
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
        Члени правління, в тому числі Голова правління, обираються Наглядовою радою строком на 3 роки. 
Повноваження Голови та членів правління припиняються  за рішенням Наглядової ради.  Без  рішення  
Наглядової ради  повноваження члена правління  припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена правління за станом здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що  
виключає можливість виконання обов'язків члена правління; 
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
5) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають 
виконанню обов'язків члена правління.. 



      Будь-яких винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення, не передбачено. 
       Ревізор обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 років. 
 
9) Повноваження посадових осіб емітента 
       Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в  
межах компетенції, визначеної Статутом товариства та  законом, здійснює стратегічне управління  
товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.  
        Правління є  колегіальгим виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною  
діяльністю. До компетенції Правління  належить вирішення всіх питань, пов'язаних з  поточною діяльністю  
товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.   
Правління товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.  
Правління діє від імені  товариства у межах, встановлених Статутом  товариства і законом.  Голова 
правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень Правління, в тому 
числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати  
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. 
        Ревізор товариства здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю відповідно до  
Статуту  товариства і закону. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9  
цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту 
 
        Звіт про корпоративне управління не містить думку аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної в  
пунктах 5-9 цього звіту, а також щодо  перевірки  інформації, зазначеної  в пунктах 1-4 цього звіту, на підставі  абз.4 

част.3 ст.127 Закону України "Про ринки капііталу та організовані товарні ринки". 

 


