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Положення про розкриття iнформачii емiтентами цiнних гtаперiв. затвердженого рitленням
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I. Загальнi вiдомостi
l. Повне найменування eMiTeHTa ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРttЕ 'tОВДРИСl'В()

"cKPIH"

2. Оргаr r iзаrtiй Ho-I lpaBoBa (loprta дklliottcplre товарисl,во

3. lдентифiкацiйний код юридично'i особи З072|640
4. Мiсцезнаходження вул. Кача..llова, 5-а, м. Киiв, 03 126

5. Мiжмiський код, телефон та факс 0444903 l 5l . 0444903 l 5l
6. Адреса електронноТ пошти JSC_SCREEN@emitent.net.ua
7. !ата та рiшення наглядовоi ради eMiTeHTa, рiшення загальних зборiв aKuioHepiB.
яким затверджено рiчну iнформачiю, або дата та 29.0З.20l9,2l
рiшення загальних зборiв aKuioHepiB. яким
затверджено рiчну iнформаuiю eMiTeHTa (за

наявностi)
8. Найменування, iдентифiкацiйний .Щержавна установа кАгентство з розвитку iнфраструктури
код юридичноi особи, краiна фондового ринку Украiниl>^2|676262. УКРДi[iА,
peccTpauiT юридичноТ особи та номер DR/0000 l /АРА
свiдоцr,ва l]po вкjtючен}|я .1о Ресстру
осiб, уповноважених надавати
iнформаuiйнi послуги на фондовому
ринку, особи, яка здiйснюс
оприлюдtlення регульованоi
iнформаuiТ вiд iMeHi учасника
фонлового ринку

II. !aHi про дату 1,а мiсце оприлюднення рiчноi iнформачii
Повiдомлення розмiщено на
власному веб-сайтi учасни ка

фонлового ринку
(адреса сl,орiнки) (па,rа )
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Змiст
L OcttoBtli вiлоvосli ttpo cv itcH ta,

J, lнr|lорrrrrtiя llпп (, Il,pБJlli,lllI(,ll,iTl l \ l t I { \ , , l I l ) l l i l l)кг(\li Btt Irt Iiя:tt,tt.tс ti,

], l{l lt)\I(lU l l lI|)(J \ lIac ]ь cvlIclIlJ н il lll1,1\ K)гl1,1lt'lllll\ ll(t)6.1\,

,1. lнформачiя щодо посади корпоративного секретаря,

5, lнформачiя llpo рейтингове агентство,

6, Iнфорvаrriя про наявнiсть tРiлiа-пiв абtl itttttиx вiлокрсм:tсних стр!пт}рllи\ гti:tроrri.пiв спliтентlr,

7, CylloBi справи eMiTettTa.

8, tIJтрафнi caHKrti'i еу iтеита,

9. Опис бiзнесу.

l0. lнфорчаuiя лро орlани 1правлiння evireH га. йоtо поса.lови\ Uaiб. }dcH()BHllKiB ta або r,tacttttKiB crt i tcttta

та вiдсоток ix акцiй (часток. паiв):

l) iнформаrriя про органtt уtlрав,riння:

) l itlrРuрvlrtiя lIp(l посJ loBll\ осiб crr i tcttl lt:

ittфорrtаt Liя |rKl. цl 0с|зi I tt t а cTaitir робtrгtt ltoca-i()l]lt\ ос iб clt iTeHTa:

iн(хlрмачiя ttpo волоltiння llосадовиNlи особаплtt с,цilсtllа акtliямlt eпliTt,tlta.

iнформашiя про будь-якi винагороли або компенсаltil. якi вип.tlачепi посаловим особапt емi,гента в разi i'r
звiл ьне н ня:

.i) iнформачiя ltpo засновникiв та'або 1,tactttlKiB емi,геtlrа. BilcoтtrK акlriй (часток. l]aiв),

l l. Звiт керiвниttтва (звiт llpo )rlравjliнlIя):

I r Bipor i:Hi пер(ltсктиаи по,,tа_lьlItоl о ро tBttl к5 crl iIeH Ia:

2) iнtРормачiя про розвиток eMiTeHTa:

j r iнформаuiя про ) клалеllllя _teptlBa t ивiв або BllllIlcIlHя право,tиttiв llI(l,,t(' lIФ\i tt tиr uittHttx ltall(piB (\tilclll, t\l.

якшо це вплива€ на ouiHKy його ак,lивiв. зобов'язань. фiнаtlсового cTatly i дохолiв або ви-грат ешlilспта;

завдання та полir,ика емi,ген,tа lllojlo улравлiнllя t|-titlattcoBtlпlи ризика\1ll. l lопlt ,tttclti ll0,,liTиb.a l1LLllLl

стра\уваl]някожtlогоосновlIоlоl]и,t)lIроlно]оl]аl]trl'оttсраttii.,,Lляякt)iвltлit)рllсlоl]\кllьсяопераtliТ
хслжування:

iнtРормачiя tIpo cxи:tbtticтb ebti,t,cttlit to ttittuBttl pttittKiB. крсlttтного риlлlку. ризику лiквi;rностi rа,або ризtrк1,
l рошовиr ttclToKiB:

,1) rвi,г Ilpo корtttlративtlс 1,прав;lillня:

власний колекс корпоративного управлittня. яким ксрrсться cMiTeHT:

кодекс корпорат1.1вного уtlравлitttlя фон,,rовоi бiржi. об'с.]lнання K]pllll1,1llltx ,.lciti at,o itttttий Kt,-tcKc

корпоратllвllого \,lrрав,,liння. якltй cbtitcHt ;lобровi-lьно BиpitttttB lacTtlcttBvBal иi

iнфорлlачiя про llраhlик) корпораlивlltIlо\прав.tittня. ,ac'l(lcot}\BaH\ lIoHd,l Bll]llall(Hi tiihollo]aBctR()\l
вимоги:

iнформаrtiя про провеленi зага,пьнi збори aKuioHepiB (учасникiв);

iнформаrriя про наглядову раду:

iнформачiя про виконавчий оргаltl

опис основни\ xapiN,lepи(lltli сисl(v вн) tpituttbotu hонtролю ilttpatt.tiltttя pIljllliav,l urtitcttta.

Itcpe:liK осiб. якi tlрямtl або о ttocepe.tKo ва tto ( власllиками ,]начного llaKeTa trKLtiй епliтеttта:

i,t(lopr,:rttiч ttpt' rir tь-яхi ,цjrtсаi.,ttttя tt1l.ttr \'tl,. ti Iil It) |\,с\вilIl||я abtLit-,ttcpiB t),tucttttKiBt на ,аlа.Iьнll\'{бопа\
ем iTeHTa:

поря,Iоh приjIlillIсllIlя ld ,вlл1.1lсllllя lltlci1,1(lHlt\ oci,i,:rtitetlt.t;

повнова,,кення посадоаих осiб еч iIetlta,
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l2, lrrtPtlpblartiя ltpo BjIacltиKiB ttaKc,tiB 5 iбi;tbttte Bi,lcil,tKiB aKItiil il ,]allla,lclItlяNt l]l.Lcoltia. Kl]lbKocll. lllll\
таiабо Kjlac\, наtсжних'iм акцiй.

l3. lrrфорпrаrriя про lltitt1 aKtiiottcpiH. чhll\l tl.tl(rbJTb Io,1o(\lolIiitKlLii'. роэлtiр паксl,il яки\ сгаt бiлыltltм.
11cllш]ll\1 або piBHllM llopol ot]oN1\ ,}llачсlIlIк) llaKcla акlliЙ.

lJ lHq)opvalliч ttpo lчiн1 oci,i, чbttrt H.Llc.lill,]b lIp:lllll l(t.loc\ {а JкlLiя\lll, crvlpttl Ki,tt,Kictt, llpaB lil якиvll clili
бiльшою. меншою або рiвною пороговому:]наttенню tIaKeTa акцiй,

l5. lнформачiя tlpo зMiHy осiб. якi с в]lасникаNlи tРitrансових iHcTpyMeH,tiB. l]ов'язаних з гоltосl,ючими акцiяvtt
aKrtiottcpttoto loBapllcIBil. c\\1.1pl d Ki.lbxiclb IlгilB {il яьll\,lll ct.r, бi.lbtttoto. vettrttoto.t,'lu piBHoto пороtl.,вr,rt1
]начсl]tIк) Ilalic га tl к цiй,

l6. lrrt|lормаrtiя llpo сrр},кт!}]у капiтll.,l\. в lоцtr'tttt,ti il litltt.l,tettttяпt тппiв та K-raciB акttiй. а,гакоiк прав та
обов'язкiв aKuioHcpiB (учасникiв),

l7. lнформацiя tlpo uiHHi llаttсри cMi,t,cHTa (ви;l. форпtа виttlску.,lttп. lii-,lbKicrb). наявнiс,l,ь ll1,б:tiчнtli'
про позиuii' та/або лопуску ло торгiв на фон,rовiй бiрlкi в частиtti включеllllя ,ro бiржовогtl ресстру:
ltiнфорчаrLiя пр0 вип)ски акttiй ertirettta:

2) iнформачiя про облiгачii eMiTeHTal

'it tttrPoprtlttiя tIpo iHttti ttitttti ttirпcptt. Httttrtttctti c\!ll(lllov:

_l l illqjllг\tillliq ttp,r tt,,ri ttti tlitttti tt.tttcptt .,rti tctt ta;

5r irrr!,,11111,1;q llpl) ta 6\, t l l(, l( l l l l ч Bl lll\ i к\ (j(tll' \lHll\ t.ittttrtr tt.ttt*,piB:

6) irl(юрvачiя ttptr tlрtл,,tбаttня власttttх акltiй смiтсll,го\1 Ilротягом ]вiтlIt)го Il(,pio]I\,

l8, Звiт про стан об'скта HepyxoMocTi (у разi eMicii ui,rьових облiгацiit пiлпри(,мстR. Rикоllаtll]я зобов'язань за
якими ]дiйсню€ться ш,пяхо\1 IIсре]lанlIяобl,кlа(часl,пlIиоб'tкlа)яtиt"tовоttrбу.tiвпtturва),
l9, lн(юрпlаttiя ttpo наявнiсr,ь 1 B.lIrcHocti ttpattiBtlttbit, смiIt,tlгl ItitrHltx паI]ерiв (KpiNl aKlliil) такого c\liIclll,a,

]0 lllll)Op\lJlliя l]pL, Ilf,чtllliсlь\ li.lilcblt(lillpillLlB1,1l\iB(,\IiI(lltltaKttiIi r p,,lrripi ll,,,lil l0, 18i l(1,1h,l n,ll\liг)
сl,аl,\l,поI,о KattiT;ul\ гакого eMi,],elIl,a.

2l. Iнформачiя лро буль-якi обмежсння шодо обiг),шiнних IIаперiв c\IiTeHIa. в гоNlt ,lttc,ri нс,обriutliсть
оlримdIlня Bi.l erliteHIa або iншиr власникiв tliнниr паперiв tго:tt tta BiL,t5rlccttttя IaKttr ttittниr tI.rпсрiв,

22, lнформачiя про ]агальну Ki_,lbKicтb гоJrосую.tлtх акцiй,га кiлькiсть голосую.tих акuiй. права голос) ]а
якими обмежено. а також кiлькiс,гь го-лос)tочих акuiЙ. tIpaBa го-:lос\ ]! яliltN!ll lil п!,1\ jIыaIilNllI r.l]rtc:tictttlя
таких прав передано iншiй особi.

23. lнtРормаrriя про виплат! ,tивilеttлiв та itttttttr,toro_tiB ]il lLilll]ll\lIl папераN!ll.

2,1, ltrфорпrаlLiя l]po locIlo.1apcbK) ta (litlatlctrBr -liя,tьtliсrь crli-tctt,la:

l) irrфорrrаrLiл tlpo octtilBHi lасобtt cчltctrta (lil t.l. lllllhOt]oKl lJ.lplicllo):

Jr irrr!oprlaItiя ttto,to traptocIi ,lttc t Itl аь tивiв crtitcttt.r:

_}) iнформаuiя про ]обов'язання evireHta:

l l iHr|r,,prr.r чrя l lpo обся l ll Rl lг(l(il llt ll l B.l l:l |]e.l,li lill l]l' (t( lll.)Rtt ttl Btt, tiB llptl l\ Kl lll

< ) i||llxl|,\lJIliя lгl, (rliiRap I i( | |, pcil.1l {(lRi1,1lli llпll l\ \l,il,

бlirrr|roprtluiя llp(l осiб. lIL,c,I\lu\lll яhll\ hoplt(I\{ tься crlitcttL

25. lнформаuiя про прийняття рiшення про попереднс надання ]годи на вllинсння tнu,tниt пpaBt1.1ttHiB,

iо. lнфорvаuiя вllинення rн1,1ниl право,tинiв,

l?. lнфорvаuiя пr\о вчIlненн'l пpaBo,IttHiB. ltlo,1o в|lllllсння ялill\ | taillIcPcc(lBalliclb,

J8, Irrr|rl,prlartiя llп(,о(lil. ,ilIllIcг(\lllliltlll\ \ R,lltll(,lllll lttRi]nll(lBov llгdB,1,1ltlltB lt t:ll1,1L'гccotlatllLlKl. 1.1

oUc laBllHll. I(H\ Ballllq яNll\ ( l ROгl(ll lJiII I(гcL.Billt,( l t,

]9 l)i,ltta tlllttattcoBa звiтttiсl ь,

,i(] д),ltttopct,btrrt JtJil ll(i,1,1./Kll(llo.1\ l|||l,ni, Ilil 1.1l1,1il t.i рсt\,tьlаlil\tIl а\ llll\ фitrаrrсовr,i lBilll(lcli(\tilcllIil
аудитором (аудиторськоlо фiрNlою),
3 l . Рiч на фiнансова звiтн icTb поруч ите],lя (страховп ка гаран] а ). що з.цiйснкlс забе tпе,tен ня вилус ку борl!ви\
ttiнних палерiв (за коrкним сl,б'с KTort ]абе}псченtlя o}ipc\1o),

ii, Твср,trкс,tttя 11101,t pi,IttoT irrr]lrprratrii
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jj, IнфорIlаlliя про aKltioHcpHi або корпорагltвlIi ,rol овори. } клалеlli акцiонсраNlи (учаспикilми) TaKoI0

eMiTeHTa. яка цаявна в eMi,IeHTa,

},1. Ilr(юрмаrriя rtpo бl.rь-якi .,lогоаорll l,а]або I]paRo(lltlll]. \,\ловою (lинl]остi якttх t ttсзпtiнпiсrь осiб. якi

з;tii.]c нюкrl ь ко llll]oJ ь lla.,t c\l i lcl] lo\l

зBir ного перiо:tу-
jo, Iнформашiя про виII}ски iпоlечltих об.lilацiй,

]', lнфор,rrruiя про скл(],I. с lг\ Kl) р\ ipolviP illolc,llltllo локритlя:

l) irrформачiя про розмiр iпотсчного llоliрит,Iя l,a його спiввi-цноtuеltня l рсlзлtiролt (сумOю) зобOв'я']ань ]а

iлоте.lними облiгацiями з цим iпотечнишt llокрпггяNl:

2) iнформаrliя шодо спiввiлttошсння розмiр1 ittotсчH,.-lltr lIокри,]тя ] polMipoN1 (с)N!оlо)]обов'я]аtlь la
iпоIе,tttиуи облltашiяvlt J uиv iпоlсllllи\l Ilolipll,] lяv lla Ko;,t(ll) .Ial) ttiсltя lrtitt itto'c'tltttl, ilKtttBlll r cK,t.t]li

it to t e,trlol о tlокрит-rя. якi вiлб}лися t tpo гяl ov iBi t ttоt tl псрiо_t1.

3) irrформачiя про замiни iпотечниr акгtlвiв 1 cK,rlлi iпOтсчноIо покриття або вк.Jlючення нових iпОт!'чних .

активiв до складу iпотечного покри,гтя;

4) вiломостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгаuiй ]а ви_гlам1.1 iпотечнпх активiв га itltttих

aKt ttBiB ttll liillcllb lBi l ll(ll o llсГi(,,1} :

5) Bi;roMocri ttкlдо tti]lс-гав l}llпllKllellllя r,cMilcHTa ittoTe,tttиt облilаtliй tlpaB tta iltо,гсчпi ак'гивил якi ск]lаlак)Iь
ill{ll(,lllc lI,1hnllп' (|dllll\I Il.I blllclll, {Hilllolll l)(lK\,

lUloBopil\1ll 1,1llloвl)pJ\tll ll(lillNlll, lll1.1qil пll\tll, ll t.l яKttrttttlt,iclItc,telt.tittl,tcK.rrttt,чbiBK.ttr,'tctto,1l,cK,Ia,l\
ittо,гечвого l]о}iри,lтя.

39, Iнформацiя про випусклl iпо,гсчних сертифiкатiв.

40, lнфорчаuiя щt)Jо рс{ cIp) iпоtе,lttиr акtивiв,

4 l . OcпoBtti Bi;toMoc гi llpo ФОН.

,12. lttфорN!аltiя про вtlпуски сертифiкатiR ФоIl.

4З, lнформаrriя про осiб. що 8олодitоl ь сертифiкатами ФОll,

44, Розрахунок BapTocTi чисrt.tх акrtlвiв ФОН.

45, Ilрави.rа ФОIl-

46, IlpиrriTKrr,(.,lo lBiT} )

llti\\I(,,||||( llrtOrt,,tti l г l , \ , 
, l L , 

| , ( \ | | | с | , | . l l( i,ll|1,1\ ll,гll ,,|,,Il|'\ l).,,riilr в, l\\ lllq, U\t'|(lIt ttc rl.t' titn,'l'r't.r, ti,

llll|JOp\I.1,1 ч |||l, Ill Il,t!il 1,1 к,.l\||l,г,l llBllolll с(кl\(lJl,ч l{l .() llя, 1.1N яN 1.1Nil l10(.l liI lla lt)пJnllulBl llc llLl\c l,j.l'l!llil,
lttrРорччttrя llp\l ncillllHl(lBc,tI\,lll\ llr(t - tri tсrlt,ч. lilb я\ pellIlllll)lllllll{я Нс llpllBl1,1l|,|\l(l, l ll,BilГll(ltro l{( \KЛJ I.L'\,

rоговорiв ] рейтинговими агеIlства\llr, lнфорпlаrtiя про rlаявнiсть фiлiаtiв або iншtlх вiдокремленrtх cTP!KT}PHll\
п1,1ptlJ li.liU crritettta Bi l(\ lllя, l\chi,lbкll t.txtl tti tp,,l tilt, r cllttctlla Ri,'t\\ lll|, ( \ t,,ai ctlp.rBtt t (rtttcttt.t tti t.r ttt,

Ltlтрафнi савкцiТу eMiTeHTa Bi,lcyTHi. lнформацiя про змiн1,- aKuioHepiB. яким наtежать голосуючiакtlii, розмiр ltaKc'ra

яких ста€ бiJIьшим. меншим або рiвним пороговом) lначенню пакета акцiй, про],яl,ом звiтного перiо;rу нс виника.jlа,

lнфорчаrriя про tviн5 осiб. якич llаLлежигь право l\c_Ioc) ia акttiяvи. сlvарttа bi:tbKiclt, прав Ja ялiичи ctar бi:tыtttlкr.

меllшою або рiвною пороговому зrlаченню пакета акttiй. протягом звiтного перiол! не t]иникала, lнформlrtiя rrpo

змiну осiб, якi с власниками фiнансових ittcTpyMeHTiB. llов'я]аних з голосуючltмll акttiячи а к шiоtr,.,рн{l1,o 
,I 

о вар ltс,гва.

сумарна кiлькiсть прав за якими ста€ бiльшою, меншою або рiвною пороговом),значснню llaкeTa акttiй. протяtом
звiтного перiоду не виникzLла. lнформачiя про uiHHi папери eMiTeHTa (вил, форма випуску, тип. кiлькiсть). наявнiсть

публ iч ноТ пропозишii та7або лопуску ло торгiв на фонловiй бiржi в частtrн i включення ло бiржового per стру:

iнформачiя про облiгацiТ емiтен,га: iнформацiя про iншi цiннi папери. випущенi eMiTettToM: iнформаuiя про пtlri,,tHi

цiннi папери eMiTeHTa; iнформачiя лро забезпечення випуску боргових Ltiнних tlаперiвi iнформашiя про гtри,лбаttпя

власниr' акцiй еviгентом проIягоv ]Bi,lIlolo псрiо 11 Bi lс},ltlя. в ]в'я}li) il Bi,llcr l ttic tю r cviteHta BKatattttr ttiнниl
паперiв,3BiT про сган об'гкtа Hep}xoмoctt - не нала(,lься.,lом1 uto tti.lпptlr vc tBo не виl]}ска( uiльовi об:rirацii,

lнформацiя tlpo наявнiсть у B,,]acH(Jc l i ltраtliвнихiв епtrl ctlTa ttiHHttt паперiв ( KpiM акuiйl) такогО ем i,telfгa нс Ha,Ita( ]'ься.

в ]в'язк), } вi,rсl,тнiс,гкl lаких факгiв, lнформаrliя ttpo ttаявнiсть 1 BJ]acпocтi праLliвникiв емiтенга акцiй ) розмiрi rroHal

0.1 вiдсотка розмiру c,taтyTHoto KatIiTu,lt1 IJкOго l,MiTr,tlтa lle на]lаtться. в зв'язку з вi,rсуr'пiсгю таких фактiв,
lнформачiя про будь_якi обмеження щоло обiгу uiнних паперiв eMiTcHTa. в тому чис.tti необхiдltiсть отримання вiд

емirентаабоiншихвласникiвltiнничпалерiвзtодинавiд|lуженняIаки\tliнни\паперiв.tlрtltяtоvtвtгногоперiо,r1 ttc

виникаLла, tнформачiя про загмьну кiлькiсть голосуючих акttiй та кiлькiсть го:tосую,tих акl,tiй. права го,'lосу за якими
обмежено. а TaKo)t( кiлькiсть голосуtочrtх акttiй. права голос) за якими ]а ре}}Jlьтатами о(rмеження таких пРав

ttepe_tatto itttttiй (lсобi. tlроIягоv tBilttoto ltcpio,t1 нс виникапа, llrфорvаrtiя про RlIп:Iаl\ ливiлснлiв,lа itttltиl:toro tiB ta

цlнllиvи llаllсраvи; дивijlеllдиl rвitноrl1 пepio,ri rl,., вип.,]а|l)ваIись. lttl|rорrtаttiяtIрообсяtttRиробниllТtjа']арсаllilаrtii
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основних вилiв llрод),кllii - нс ,}апOвllю€ться емiтеtlтами. вил лiяльностi по класифiкатору яких lle вiдноситься lo
Ilереробноi. лобувноi промисловос,l,i -],ощо, Iнформацiя про собiвар,гiсть pea.,li}oBaHol пголукuiТ - не заtlовltlосться
емiтеlllами. ви:1 пiяльllостi яки\ по KJlacи4)iNa|,opv не вijtноситься ло переробво'i'. доб}вноi промисловOстi Totllo,
lнформаuiя про прийняпя pitttettttя про llollcpe.llt( на.]ання llоди lla вllинсlIllя lttа,tних право,lиttiв. tIротяtоv tBiTttr,ltu

перiолу не виник;lла, Iнфорvалiя вчинення значних llравочинiв не пода( lься lr ilHo ч, 8 cr,40 ЗУ,,Про uiHHi пrlIери
га фондовий ринок,l, lнформаuiя про вчинення право,tинiв. шодо вчинення якиr с заiнrересованiсlь tle по,tаr lься
згiдно ч, 8 ст.40 ЗУ <Про uiHHi папери та фонловий ринок>, |нформачiя про осiб. заiнтересованих у вчиненнi
товариством tlравочинiв iз за iHTepecoBa н icTKl. та обставини. iснування яки\ створюс заiнтересованiсть. не подаtться
згiлно ч, 8 ст. .10 ЗУ <lipo шiннi папери та фонловий ринок)), Аудиторський звiт незzutежного аудитора, наданий ,]а

результатами аули,гу фiнансовоi звiтностi eMiTeHTa аудитором (аудиторською фiрмою). не lrо]lа(ться rгi]lно ч, 8 с], 40
ЗУ кПро uiHHi папери та фонловий ринок)), Рiчна фiнансова звiтнiсть ttоручитсля (c-r,paxo в и кiгара Hr а ). шкl з,riiiсttttlt
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. не нада€ться. оскiльки eMiTeHT не здiйснював випуску боргових
чiнних паперiв. lнформачiя про будь-якi договори таlабо правочини. умовою чинностi я}iих t HeзMiHHic,tb осiб. якi
здiйснюють контроль нал eMiTeHToM. протягом звiтного перiолу не виникztла, ОсобливоТ iнформацii протягом
звiтного перiолу не виникzLло. IнформаLtiя про випуски iпотечних облitацiй вiлсутня eMiTeHT не виll1скав ilIotcчltttr
облiгацiй, lнформаuiя про склад. ст) ктуру i poзMip iпогечноtо покрипя eMireHT не вип5скав iлоtсчttиr облirаttiй,
lнформаrriя про наявнiсть прострочених боржником cTpoKiB сплаlи чергович платежiв.]а кредитними доtоворами
t.]оlовораvи по]ики). права виvоl и ]а якиvи }абе]пе,lено iпотеками. якi вклю,tено lo сьлад} iпотеllного покриття
tlротягом rвiтного перiолу не t}иникiца. lнфорлrаrLiя про випуски iпотечних ссртифiкагiв вiлсчтгtя. taK як Iоварисlво
iпоtс,rнiссрlиt|liкаlи нс виll\сliil.1о, lttt]lорrlаtLlяulо,tорсlсIг!)ittоlс,tнtlrакгttвiв.вiлсrIня.rакякiпоrе,tнiакIиви
Bi,rcyTHi на tliдttрисмс,твi, C)cHoBHi вiдомостi лро ФОll. lнформацiя про виllуски сертифiкатiв ФОll. lнформаtliя про
осiб, що володiють сертифiкатами ФОI|. Розрахунок вартосгi чl,tс,ги\ активiв ФОН, Ilравила ФОll - Bi_lcllHi. так яь
товариство ФОН не виllускмо.
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ll|, осшовнi вiдомостi про eMiTerrTa
l. l IoBHe найменуваtrня 11РИВАl'Illi ДKt{lOIltjPItt] ТОВАРИС'ГВО "CKPIIl"

2. Серiя i номср свiдоцтва llpo ,llep)KaBlly A0l 25З288
ресстрацiю tоридичноТ особи (за ltаявttостi)

З, Дата проведення леря<авлtоi peccTparlii 02,0].2()0()
,{. 'i-ериl орiя (область) пл. Ки]'в

5. Сr,а,гутний капi,гrrп (грн) j00()0().()()

6, Ri.tcotllK акцiй r ctalr tHorlr Kuttitlt_ti. tlto {)

lIll-lc}lia l ь . tcplrco Bi

7. Вi;tсогок акlliй (,lac,ltlti. tlaiB)cгat,r, lttoli) ()

Katlilltr.lIlu llсрс. LJlltl l() \ lill) lIloItl liitlIilit_l\
.lcp)l(aBHoI () { llalti(llIil. l1,Il()I (l ) aNI(i(tIl!,l\lI(\l U

говарис r ва l ltlабо х().ltrинIOвоТ Ktlrl ttottiT

8. (iсредня Ki;lbKic,lb rlpaltiBlrиKiB 1ociti1 l()

9. OcHoBlri ви,|lи iliяJlLIlocтi iз заlнз.tенняrt ltaйMt,lt1 ваttttя вил} лiяJIьнос Ii ra ко,11, за K13tl/(

I lайменt,ванttя gц,,11, дiя,пыtостi Ko:l за KI]Il/l

.I{olroп,l iжr re обс.lуговування IIазсмIIого Tpaнcl]op г\ 5].] 1

IIа:tання R оре}{ду й сксп;tl,ата ttiK, l],lac}t[,Itl чи орсILlotsxНol,tl ttcpt,xorlol о rtайrtа 68.]()

Склаjtське I осподарство 5]. ]()

l0. Бпttки. lILt_l обс_lr Jt,ttr Hllt, crtit,.,llta:

J ) ttaiirtcrlr ваttttя баrrкl (llli,lrii'. Bi,,l,,1ijlcIIllя IIУtjJlIЧII}l лКLU()t II1Pi Ila 1I)I}дI'ИС I'l]()
банкl,i. який обсл1l,овlr еrIi,lсllгltзil I]о1,()tIlIи\t l\КIU()llIrРl{ИЙ b.,\IlK "УКРI'А3]jлIlК"
ра\) нком ) llацiонаlьlliй tlxlI,)li
2) МФО банк.',, З2017tl
3)ttоr,очllий рах},нок 260012204З1

'{.) ltай пtcll1,BaH ня баrrку (фi,rliТ. вi,llлi,tснrlя lIYБJllLIIll1 AKI1IOI It|Ptlt| 'I{)I]АI)И("ГI]()

баrtку). який обс"цугов),с clliTetl,ra за IIоll)tIllи]\l AKI{]Ol iI РIIИЙ Б,\IlК "УКIrl'АЗ}jДIIК"
рах\ IIкоу } iнi,tеvlliЙ BlLlIOli

5) МФО баrrку 320,178

6) поточний рах)нок 2600422С)43,+
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l8. ()rIlrc бiз rrccr,

liMirrп в оргапiзаrtiйlliii сlрlкгr,lri BiдпoBi.ltlo,tolItlllcpt.lttirrtrillltrrllt.llit1.1iB
'}акри lc attttiottcplIc ,]-0варис1,1](l ,,('liPIl Ilt б},tll засtttltlаttс в 2()()() porri, ()cttllBtttrrt sи,l()\l .tir1,Ibll(,c l i

tti.tttptlrltcltla бt]t,.l ],Llltlattttя R ()pcll.L\ l].Illcll()l() ltcP\\()\tol() rlitiitta, I] ]()l l |]olli. зt i.tttlt l llitttcttttяrt

скOрочеlIа lllзtri IlрЛ'l' <(_ KI'Ilill,

lllфoprl:lrtir ttpo,lllce-lbllic l ь Ilpalti1,1lllliil}

Сс;lе,,tttьrэоб,'tittсlва Llисс]lьl]iсть lt1,Ia,I,1lи\ ltllattiBttиt<iB об,liковiltо cK_tlt.lr ]() rlсiб,

Ittфoprrltrtiя tlptt llit.tc;Ktticr ь crtit ctt t:t .ttl б\,lь-якllr ()б'(.(Ilаlll, lli lllI)lli \lc l lt

l.,B.tllи.ttr,,Jl\ l1.1,1(,n,llll, t,.rir 11, 11;111 ,,,1', ltlitlt,, tti ttt1l1,, rl.,111,

Illфrlltrtltttirl ll1lrl ctti.tl,tlr ,titt.ll,lli(lt,. лKr t.,tlitcltt l l 
| 

) l l l t ( l . I I I l l , l illltlttlttl tl1ll lttlil:tttiяrttt.
ll i,l lI l)ll( )tc I Ita}tll, .|,с l ilIloRilýlll
]l)l{ilPl1.1B1,Ilclll1ol!l1,1l||l,;tti.tt,ttr ti,l.tt,ttictt,, itttttиrttt tti tttptt,rlcttr.trltt.,,l)l.llliJ.llliя\1ll Iil \(|illIl,Fil\l||,

llропозlrltii llto.to 1lcopгallililIlii l бок), rpcrir llсiб
llpoltllзtlttii ttlil.1,.i 1lclll-1t attilttttil { il(tl{\ l|l(,li\ llr ll Il(,||.l |\{l tl1 ll]

()lrllc обраlrоТ об;Iiковtli llo.Ii t ItKlt
()б,tiкLlва tttl,titttKit i'tlварисгва lJ(,.((ll,(я tt i_ltttl l .ttttttltttl jLlK(]llo,taBclB()\l }'кllа'tttи ta.litrl,tttlltl

бlхlа.ltтерський облiк lа (lirrarrcoBr звi,lttiсlь в \'K1-;aitlill, ()ctttlBtti lttсобtt вi_цlбра;ttсtli ] \ра\\ваllllя\l

Аrltlрr,изаrLiя }ia ра\о s\ (,l,ьс я ,}I i.llI() l Il1,1ta,],K()l]и\I lali()]|().,laBc,l Ilort }'tiраtllи.

IпtРорuаrtiя ll1ltl trcltolltli tltl,ttl ll po. tvKltiT ltбtl ltllc.ttt,llloTI Rltроб.Irlс.lл ttil,1ttt crtilcl1,1
()cttrlBltttrt Blt,Ltltl ,liя,tьrtllсti I()Bl]l)l1cIl]ll ( ],lаl]аllllя I] ol]cl1_1\ R IiltIlt,ItI J |ч l)\ \ ( l \ | l l l ( l \lilllllil

lrrt|lrl;lrtitttiя rtptl ttclttltrlti ll1llt,l6:tttttrt ltбо tri_l,tr;ыtttltя lKrltBiB rrt rlcl;ttttti tl'яl t, IxlKilr
l:t ,,, l:rtttti Il'Чl,, |\ll,,i|{,,\ll,, 1,1 ,Il\,l , , 

:, 
t t t t t ч : r,',, , tri t ,r i t ttt,ч :tH ttIt,tt, t,i tcr ttti,

IIlфорrrаrtiя ll1ltl ucHoBHi lасобlt t.llilt,ltlit
()сttовttiзасtlби ilб'скtи ttcprrorltlcrilLl(lictri tlt cK.tlt.tct,Ki l t 1l и r t i t tlc t t t tri ) , \]icttcltlaril_i;ttcttltя вка Jallп\
()cIIoBIltl\ ]ас()бiL} \1. Киll]. R\,l. lill,ta,,totla_ 5-1t, I}ttllобttичlli',liя,lьllосlilli.lllрl](\lсlt}() ttc з.tiiiсtlкlt.

lttфо;lrlrlrtiя ttlr1.1tl ll;trlti.lcrl. tlHi lll1.1llltllKlIt, ltil ,tiя.lblliclt, crtilclltil

ll]lal и ]it,]c\lc.IbII) .,liJlя tlK\. я к\ O[]cIl_ l\ ( J'rlBapltc t tlo.

()rllrc обраноI lloJli,IlIKIl ttto.to dlittaltcrBtttlrlя'.tiя-rbrrrlcri ertilctlгit
, Iiя.tt,ttt- tb tti tttl't1, 11t 1n., ,|,rr,.rrl.}, ll,(я ]il |\i|\\||,IK l1.1 I\\l lri(lll, j|)l.||Il\l{ll\ N,,llllill l{l 1,1\(,Il Iilll]1l

llrфoprlaltiHttlltttlitpticrb\}i,lit.lcBllIta,lcII(cIIcatlN()llallll\.lol{)Bopil|(]iollI|)1lKliR)
llct ,,,,,,,t, ,t l]ll,.l ll l(.ll\,l. l{.. ,i| (,l,||,ll|| , l(,| ) ] , , l |{ l l ,, , | , |. | ] | |

('r1lllclittlttt.lit.lbltttli.tilt.tl,ttrlcticrtitcttlilltltlltltiirtctttttcttit;tiы

ltlварисrво l1.1Iatl!C в \Iайб\ llli\ ttcpio,Lllx ;.liilcttcttttя lI()lIl\K\ (}l)cll lill]lB l]il Bi.l1,1li lll)ll\lllllt;llllя
rti tttl.И, rlctttl 1.1 ]l\l! |,l||||л ,l|1(ll lll\,l I1.1.1]ll

()пttс lltl.tilttKtt crrireH-ra tt(t1,lcl ,ltlc. ti. t;дcll ь ,I а роlробок

rtaiiбl-tttt,orlr IIе I], ] i1lI\ }() [ься,

I tr llI it itlфорrtа ltiя

, L" ll
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lV. l alllя Il ро о llя
Орган 1,прав;tittttя С rрl,ктура Ilерсона)ьний склад

I Iравпit]ня I lравлitrня сl ворю(] ься (обllра(ться,
призначасться) за рiшенням загальних
зборiв aKuioHepiB Товарисtва в кiлькостi
двох членiв стоком на три роки. До
склалу правлiння ахолять голова
лравлiння та ]аступ lIи к голови
гtрав-,liнttя.

Членами [Iравлiння Товариства с: Коломiйчук
В,М, - Голqва Ilравлiння. Киба,rьник А,С,
заступ ник l-олови Гlравлiння.
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\'. Illфtlрrrаlliя llp() ll()c:1.10BIt\ llсiб crriгctt га
1.Irlфорrrаrtiя lll0.10 0cl}ilIl I:l c,l:li+(\ робоltl ttoca.loBllx осiб crtiтct1,1it

1) lttlca;ta1': I'tl;ltlBa llpaB:tittttя

2) rlpi,ltlиIltc. itt'я. tltl багьttовi фiзtt.llrlt особlt Ktl;tortiй.lrK [}iKl()p Mt]K().1itй()lill,I
(li lи,lllоl' trсобli або IloBIIc
II:tit\'clIr tl:tttlIя 11rlr11. 1y,1111rl 1,1 1rri1l

,l ) i tclr r rrrl,iKllrtiйllllй li(t],

к)риличIlо; особи:

-{1 piK llapo.l;tictrня*+ :

5 ) ocBi la* +:

l967
Ilrrrlllt. Iiиiвсl,кlJй i]lс гtl Ivl llltl)o,1I{()I1) l ()cII().,tallc 1l]a

6) с,гаж робо,ги (poKiB)+*: l8
7) н ай плеt lyBaltt tя пijlIIрисN,IсIва. i.,tсltr,иthiкаttit-лttий ко,,( tt,lги.,Lи,t||(lТ ос()бIl Iз II0сl.(а. якt,заiirlаtl**:
'l'()I} "/{овiрче IOl]apиcI,I]() "YKpatttcblta lpacI()Blt Ktlrltlatliя",..,litI. вlll(оllltl]чий,:tирскl,()l-)

8).tага trабr l]я ll()l]I{()Ba,/IicIlL lll jl.()].]()]7 _i рtrки
гeprlitt. ttll яltиЙ обраrlо (IlI]и tllitllcllo):

9) оtIис: I IoBt tclBa;lcctt rtя та обов'rIзки - tlрав:litltlя свикоIlавtIлNl ()pIilltoN{" tlK) ],lil.ic]lI()( Kcl]II}llиI(llt()
vсiсю IIоl,очlIоIо дiяльнiстю'Говариства. l'о.пова гIрав;iнIlя орl,анiз\,е робirl,у [Iрав,,rirlIIя. ]ю-1()в\ (

на йоI,о засiданIIях. З]\,1iн \, lIepcolla,lbHtlNlr cK_la.ti поса_,lоI]их осiб за звilttий IIcpitl,1 llc б\ jlo.

IIротягоrr звi1,IIого р()к\,вип,lаt]еltа заробi гIIа tI-rаlа згi.,lltо li tttгагttrtl.t l]OзK]Iat]lO\1, licttot,attlclllt
c),,,tиN,|ic l L за Koptlc;trlBi зjlоItиlIl1 lзi]tc}-t ttя. Зага:lьttий с гаiIt ltcpilзtlili' робil tlt - l8 poKirl. I Iottcpc:lIlt
rlict(c рtlбtl'l tt. lloca,(a - l'()I} "/(rllliрчс, t()Bilpl]clBo "\'K1-1aittcbKa гl]ilс г()]tit кtlttltдtliя". tзиKtlttaB,rttii

.,{ирек lOp.
lItlca,KlBlt особа ttc lll]a]lI()( Iatic laйtlar llocil.( ]la бr,(t,-якttr itlrllttr lti (llпи( \|clllil\,

l ) посада*: tL;lc,tt l Iрав;titltlя

2) прiзtlltrllе. irl'я. tltl баrькtlвi (tiзи,rttа особа Киба,lьнлttt.\,t.lа ('ralticltl,ttзiBtta

t}iзи,;llоi' особи Або ltоlзItс
tlaйrlcttr ttаttttя I()p и,lи|IIIоТ ос(|iи:

з) iлентифiкаrtiйн и й ko,'t

rоридичноi особи:

;1) piK l;арtl,,1lксltttя**: ]97]

51tlcBi га**: I]llrlta. I lattiol rrпьниii tlc,,larюl iчtrий rltiвсрсигсг iMclli M.lI.
l(pal,tlrtaH о ва

6) с гаllt робо,l,и (poKiB)*+: 2

7) найменування пiдIIрисмствал i.rен,l,ифiкаrtiйний код юриди,Iноi особи ,I,а IIoca.,la. як),займzlв**:
,1/ц.,,1/lr. д/lr

ll).tara trаб),t"lя lIol]Iloвil)(clll, га Зl.()З.2()J7 3 роки
гсрrtilt. tta який обраtrо (ttризлtа,lснtl ):

9) оltис: Ilовttоватrення,гаобов'язки-Ilрtttз;tiltllясl]икоlIавчи\,1 oplaI{()\{. llKl з.liirсtttttr KcpitrllttltlBо
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\ci(l() l|()|(),lll()l()_liя.I1,1iicll() Jotlltllttcttllt.'lltitt r ttc1-1cotta.t1,1lortr cK,la.(i llocluK)l}иx tlсiб la ltlittttlii
Itcpiol ttc бlло, I Ipor ягоrl ,lBi tlttlttl рок\ l]tlIIjIatlcI{i.l заробil rtа l1.1il l;l ,l i lll() ti ttttltt ttиrt i]()]lijla;lo\1,
l[епогашеtrа с)ди\{iсть зlt ксlрис;tлlвi з",IочllIIll tзi.,(с) l ttя, Заt,zuIьttиl"l craitt KcpiBHoi робо ги - 2 роки.
Пollepc,tttr rticшc робоllt. lli,cil1:l - tri,tcr tlli,
IIrlca]ttlBa tlсtlба не Itpal(Itl("la IIс зlll"l\1а( lIoca,t IIа б1.1ь-якttr iltttlltr tli,Ittlrи, лlсttз;tх,

llKl(lolrcpn lllrc,lLjlnпllllKov rpr tlrl Itrirllorrcpirt. l1c]il,lc)illll\l .tll|rcNl()p()\l
+* ЗillloBlrKx п,ся lllo,'L() {)l]llчl]ll\ осrб

2018 р, ФSМА 30721640
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VII. Звiг керiвниllr,ва (звiт про управltiння)
l. Вiрогiлнi перспектпви по.lальlllоtо роJвштку eTireHla
Товариство планус в майбутнiх перiодах здiйснеtlня пошуку оренларiв на Bi,ltbHi примiщення
пiдприсмства та зрос,l,ання ореrrляоi t1.1tа,t,и. Загалом. Товарисr во пози I ивl]о оцiнюt cBoi перспективи

розвитку та подальшого функrliонування як суб'скта пiдприсмниllькоi'лiяльностi,

2, lнформаrtiя про ро,]виток eltiTcHTa

Закриrе aKrtioHep}le товариств() (CKPlI1) бу,:tо засноваllе в 2000 porti. Основнишt видом .1iя.itьнtlстi
пiлприсмства було здаванllя в ореllду вJIасного llерухомого майrrа, [] 20l J рочi, зt iдtlо з рiшенням
загмьних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Закону Украiни <Про акltiонернiтовариства>. бlло
аи,}l]ачено тип Товариства приватне та назву"l'овариства [lриватне aKl(ioHepHe товарисr,во <CKPlH>.
скорочена пазва ,- ПрАТ (CKPItl).

3. lнфорuачiя про укладення дериватшвiв або вчпнення правочинiв lltoлo похi.tttиr ltiHllпx папсрiв
eMiTeHToM, якщо це впливас на ouiHKy його активiв, зобов'язань, фiнаllсовогtl стану iлохо;iiв абtl
вктрат eviTeHTa
Товариство не lдiйснювмо укладення лериваlивiв або вчинснtlя правочинiв ttLo;Lo lt.tхi.-lних ttitttlиl
паперiв.

l) Зокрема iнформаuiя про-]авдаllня ra полiтику eMiTellTa щоло управлiнltя фiнансовшмш ри]lлками,
у тому числi полiтику rцодо страхування кожного основного Rи,lу прогно]ованоi операцiТ, itля якоi
вшкорпстовуюl,ься операtlii хе;t?куRання

Спеrliапьного локуменl,у- яким би описl,вtl_пися \аракtерис,tики систем BttrTpituHbolo K(lllTp()JlK) та

1ttpaB:littttя гиlика\Iи в l,,вхрц\,1,,; ||с cIB(tpcll(\ la llc la lBcp.-l)l(cllr,, IIpolc tlри t,tiЙclteHHi BH),lpiIllllb()lt,
контролю викорис,|,овуlо,Iься рiзlli btct,l:tll. B0Illl вк,lк)чаtоть в себе гакi с-qеNlеllти. як:

l) бухгалтерський фiнансовий облiк (ittвснrаризачiя i .lокументацiя. рах)нки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
З ) аулит. кон tроль. ревiзiя t перевiрка ,-loK1 veltr iB. перевiрка BipHocr i арифметичних ро lpar1 HKiB.

гrеревiрка ],lотримаl]ня правил облiку окреN,lих госI]оjlарських оrlерачiй. iнвентаризаttiя. усне опиту,вання
персоваJ]у. ttiлтверлl<еltllя i ttpocr ежуваttttя),
Bci ltepepaxoBaHi вище методи станов_lяlь..lиll) сис,lсм} i викорис,lllв\l()lься в ll1.1я\ 5ttpaB.litlltя
п iдприсмством.
Метою управлiння ризиками с iхня мittiмiзацiя або мiнiмiзацiя TxHix ttac;tiltKiB, }lаражанttя на tPiHaHctlBi

ризики виникас в проuесi звичайнот дiяльtlосl,i Товариства.

2) Зокрема iнформачiя про схильнiсть eMiTeHTa до l1iнових ризикiвl крелктного ри]ику, ршзtlкy
лiквiдностi таlабо риrик1 гроlttових ltoloKiB
Ри н кови й ризи к.

Bci фiнансовi ittструменти схиltьlli jltt риtlковOlо ри]ик) - ри,tик), гilго. ttlo rtайбу-гtti риtrковi },\lови Nlo)l(\,I ь

lнсt(iниlи iHctplveHl, IIi.rttри, vctBt, ltc пi:l,tа, tься ва_lк)tном) риlик). l()\l) щ() ) 1BilH(,I4) роцi lle
з"liйсtlкlваlо ва]lюl}lи\ otrcpattiй ittevat вtгtttrtttих,lа.лиtttкiв. I(ilttrBиlt ризикOм с ри]ик-I1)lо. Ltto Bapliclb
фiнансовt-lго iнстрlмсrrrаб1 lc trtitlкrваlися BHac.li].tK ]vill риllкtlRи\ rtirl, l[i lпlirlи v(l;K) гь б) tи викликitlti

факторами, характерними лJlя окремого iHcTpyMeHTy або факторами. якi впливають на Bci iнструменти

ринку. Прочентних фiнансових зобов'язань немас. l'Iiдприсмство не лiддасться ризик\,коливаt]ня
проltснlни\ craBoK. оскiльки нс мас крсlиriв,
Ри tик Bl pal и,tiKBi,-llttrcl i,

1,1варисlвrr tlсрit,,tичltо Ilр(,R(),lи||, rtt,ttiItlPиttl tlоказllикiв.tiквi,lll()сIi lit l])hива(, ,a\(l;liB.,1,1я ti!lll)a)ilallllя
зниження вс,lаllовJ]еllих lttlказttикiв.ltiквiлtlосri. 'Говарисl во Nlac.,K)cl) Il ,,lo фillаtlс} ваtlня ) ,к)сlа 1,1lbo\1\

обсязi, Пiлприсмсrвоздiйснюс конlрольлiквiлносri. lllляхоv пjlаll)ванllя IIotoчlloT.liKBi.tllocIi,
Пiлприсмство аналiзу€ термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторськок) заборгован iс,I,ю l,a illll]ими

фiнансовими активами. а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноl' дiяльнос l i,

Кредитний ризи к.

Пiлприсмство схильне до крелитного ризик). який виражасться як ризик 1,ого, що контрагсн] -,Llебiтор t]c

бу.ле здатний s повному обсязi i в певний час llогасити cBoi зобов'язання. Крели,тний ризик регуJярно
ко tl,I,po jt lосгьс я. Управ.ilittttя креди],llим ризи ком з]liйсtltосIься. в ocHoBltoNl1,. за.,lоtttlмогокl aHal iзr
з;lатностi коll],рагеll1а сll,]lа,tи,tи заборttlваtliс,гь, Ili;ttlрисплс-гвtr 1Kjla]la( )I(l;lи BиKJll()tltl() l вi:ttrлtими,lа

фittаttсовосlабi,lьllи}lисl()р()lltl\1и,Крс;lиtltийри]иксIос},с,l,ьсяjtебi]орськоiзаборгованосri.l{ебi-r,tlрська
заборrованiсtь рсl)jlярно псрсвiря, tься lla iсн}ванllя озttак }tlclliltetlttя. ств()рюк]ться рсtерви llir
знецiнення за необхiлносr i,
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KpiM зазначених вице, суттсвий вп.llив на дiяльнiсть Товариства мож!ть \1ати TaKi зовнiluнi ризики. як:
- нестабiл ьн icTb, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiТ державних opl aHiB:
- нестабiльнiсть економiчноi (фiнансовоi, Ilола,гковоi. зовн iш ньоеконом i.ч ноТ та iH.) полi,гики:
- непередбачена змiна KoH'KlHKTy ри BHyr pi ulнього i зовн iшнього ринку:
- неперслбачсн i ;1ii Kt,lHKlpeHTiB.
( . tr;кби з Rll\ I р illlllb(ll о K()|lIp(l. |к) la 1ttpaB;littttя ри ]икаvи lic claopcllo. Mctte,tжveltl ltрийvаt рilltсtlня t

v iнiмазаlLil ри lикiв. сttираlочись lta B.Ittctli ]lIанIlя ,l а , tосвiд. r а зас госов) к]llи наявнi pecr рси,

4. Звiт про корпоративне управлiння:
1) Посилання на:

власний кодекс корпоративllого управлiнllя. яким керусться evileHr
Кодекс корпоративного управлiння у'Говариства вiлсутнiй.

кодекс корпоративного управлiння фонловоi бiржi, об'сднаtlня юриличних осiб або iнlrrий iсолекс
корпоратпвного управлiпня, який eMiTeHT добровiльно irирiшив lастосовуRат]i
Товариство в своiй дiяльностi не керусться власним кодексом корllоративного управлiння. Вi,цlrовiдlrо.,rtl
вимог чинного законодавства Украiни, Товариство не зобов'язане маl и власний кодекс корпоративнOго

управлiння. Ст. 33 Закону Украiни <Про акчiонернiтовариства) питання затвердження принциlliв
(кодексу) корпоративного 1прав.liння говарис] ва вiднесено до виtоlючноТ компетенцiТ заl,альних збt,рiв
aKttioHepiB. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ (CKPIH)) кодекс корI]оративllого ) правJ,liнl]я не
затверлжувався. У зв'язку з ttим. посиланllя на власний кодекс KopIlopal иBttol-t,t 1llpaB,,littttя. якиv
кер)(,l ься cltilettT. tlc tlаво,,lиlься,

всю вiдповiлну iнформаuiю про пракlпку корllоратп вllого yllpaB;liltttя. ]аетосовуван} понаll
визначепi законодавством впмоги
Товариство не користу€ться кодексом корпоративного управ.lrittня фон,rовоi бiржi. об'сднання юри,lичllих
осiб або iншим кодексом коргlоративного управ;tiння. Товариством не приймалося рiшення про
;tобровi-llьне застосування лере;tiчеllих кодексiв, KpiM того, акцii ПрАТ (CKPlH) на фон.tових бiржах не
],оргуються. Товариство не с чJIеном буль-якого об'сднання юридичtlих осiб. У зв'язк1 } llиN1. IIосиJаllllя
на зазначенi в чьому пунк,гi кодекси не нааодя,l,ься,

2) У разi якщо eMiTeHT вiдхилясться Riл положень кодексу корпоратиRного управлiння, lазначеного
в аб]ацах другому або третьому пункту t цi€i частини, надайте пояснення, вiд яких частин кодексу
корпоратllвного управлiння такий eMiTeHT вiдхилясться i причпни таких вiдхилень. У разi якtuо
eMiTeHT пршйшяв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного уllравлiння,
зазначеного в абзачах лругому або трстьому пупкту l цiсi частини, обrруl|туйте причllltи таКшх лiй
lнфорvаrtiя що.]о вi.]\иJlеtlь Bil tlo,;loжeltb ко,lексу корlltrраrивного5rlрав.Iillня lle ltаво,lиlься. оскi,tьки
Товариствtl не ма€] власllоI,о Ko,teKc) к()рtlоративtlt)го \праRJlitlllя та t|e користусться ко,)lексами
корllораlивll0го r,прав;tiння ittltlиx tti,,lttри?мс-гв. \стан()в. органiзаttiй.

3) iнформаuiя lrpo заl,а,llыli ,]бори aKlriollepiB (учаспикiв)

вид загалыrих зборiв черlовl по,}ачерl oBl

х

/1а rа ttровсдеttня 29,0],]0l9

KBopvM зборiв, % l(]()

()tlис: l Itlря,ttrк .tc,Htttrй:

L Обрання,riч rt;lьноi KtlMicil Ia пpllIllttlclIllя lJ пoBliOBa)tiellb,
], ()бгltltttя I\)ловll 1.1 сскреtrря rtiopiB,
:, lIpl' rrr'ря rr'x llГ(lllj l(llllч ritt:rtt,ttttr ri,,.lГiti
,1, Звiт Ilрав,,liнпя Ilpo ре]у.пь гаl1.1 ;liя,,tыtостi 1'оварис,гва за 20l8 piK Iа ]lрllй]tятгя pitttcttttя lit ttac--ti,lxavtl розl,tя,,Ll
l B iTy,

5, Заr,верtiлtеtttlя рiчtlогtrзвiтr. резlльтатiв,,tiя,tbtltrcTi га ба_лаttс1 iовариства la 20l8 piK,
(l, Заl,вер.liксttttя pi,rtlo-t ittфорrlаttii l'oBapllclBi] }а ]()l8 pi}i. llLo llо;lас-l,ься.кl llКl(llФI',

tt tB iltc tt:t iB,
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Вил загальних зборiв черговi позачерl,о8l

х

f{a,t а tlрtlвеlсtrня з0,0 j,]0 I 8

Кворум зборiв. % l0()

Оtlис: I ltrря;tок ;tcitttItй:
l - ()браttllя :tiчи;tьноl Kor.l icil ra Ilриl]и нсння l'|' lloBI]oBarKellb,
]. (ltjpatlllq l о.,lови la секрсtаря rборiв
3. Про порялок проведення зага,ltыtих зборiв.
4. Звiт Правлiння про результати лiя.ttьностi 1'овариства за 20l7 piK та прийltятгя рittIенпя ra пас,,liлкаvи роll;tя_tr
звir,у,

5.Звiтау:Lиrораза20l7рiкIаприйl]яl,]яllitчсtttrязаttас;li_lкаltироlt.lяt_r lBit1,
6,:]аll]ер]uкеIlllярiчноlозвirl.резlльгаriвltiяltьпосtiгабrutансу-Гtrварttстваза20l7рiк,
7, РОЗподiл прибуr'ку ToBaprrcTBa за 20I7 piK. За,гвсрlженtlя розмiр1 ltlBi_rcH:rtB. ll(lря_]к) Tf, сгроьiн виtl_tаtи
лив iденлiв.
Ilo BciM питанtrям порядку денного голосувiLли "за" Bci акцiонери, tllt) бр пи \,tзсть\ lаtальниr lб,,п.tt.

loBaB ре(сlрацiк) aKttioпcpiB ltля ччас,Ii в Jata.lыIltt в ос t att tt bot! Jla l't'.'

laK lii
Ресстрачiйна комiсiя, призначена особою, що склика,rtа загальнi збори х
А Kttio нери х
/[епозитарна r,c,t aHtlBat х
]Hlxc ( ]a,}lla,lllTlr ) л'н

ll Krrii 1,1l Il с lI

ЯКий Орган здiйснював коllтроль ]а cтalloNl percтpaltii aKtlioHepiB або ТI ltpc,tcTaBHшKiB lt.llя t,чttс t i в rrc t aHHil
Jагальилх ]борах ( }а ltаявносr,i коllтроjlю)?

'|Ki
i\

'l-aK IIi

Нацiона-пыlа комiсiя з цiнних палерiв га фонлового ринку х
Акчiонери, якi вололiють у сукупностi бiльше нiж l0 вiдсотками х

якп ll cllocIo в Hllrl } IllIIallb llорялку денноt,0 ла }ata,,lbltlt\ rбораr octaHtlыlt о pa11?

I'aK lIi
Iliлняттям карток х
Бtолетенями (таемне голосування) х
П iлняттям рук х
lllllle ( ]азl]а,iIl l lI) л]l]

осп()RIll пl]llчll llll cK.lltl\'allllrl осl allll l l() }il

l'a к lli
l)еоргап iзаttiя х
Додатковий ви tIycK акttiй х
Унессння зм itt ло cTaTvTy х
Прийняття рiшення про збiльшення стаryтного капiталу,говариства х
Прийняття рiшення про зменшен я стаryтного каltiталу товариства

обрання або припинення повноважень гоJlови та членiв нагляловоi радлt х
Обрання або припинення повноважень чrlенiв виконавчого органу х
Обраttня або ltриIlиненl]я повнова)!iень ч.лснiв рсвi]iйноi KoMicii (ревiзора) х
Щелеtування до;lаткових повноважень наt,ltядовiй ралi \
IHlUc (,]а ]l]a,l иl ll ) ,L l]
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Чи проводилl.tсь у ]BiTHoNry polti ]агаJIьIli ]борп aKltioпcpiB у формi заочного гоltосуванttя? ( , a*lui) Г-ii-__l
cliJIllliallllя по ]а \ lilI i|.Ibllll\ }а }l|ачаються lx lHlIlla llI

|'ак lIi
Нашялова рада х
IJ tt KtlttaB,tttii optatt х
Ревiзiйна ком iсiя (peBiзop) х
Акчiонери (акчiонер). якi (який) на

день подання вимоги сукупно с

власниками (власником) l0 i бiльurе
вiдсоткiв trростих акltiй тоRариства

лlн

lншс (зазначtrти) ;t ll

cKJlll кан llя, а-гlе lle t:lI;t lbllll\ в ]а}llачаll,ься п чllllа l\ llcll

с li.l ll liit ll lIrl. lt.lc lIc ll,! llolaIl ti ]ilIa.lbпtt\ lборiв lаlна,tаl,гься tt l\ llcll

;l) Iнформаrtiя про наглядову раду-t,а виконавчшй орган eMiTeHTa

Вi:tповi:tно,lо чинноТ реjlакцii (--r,aTl,Ty 'Говариства, оскiльки Bci акцiонери Товариства € членами
Правлiння, обрання наl,ляловоi ради rа реRiзiйноТ KoMiciT (ревiзора) в ГIрд1' (CKPIt,l)) llеможливе.
Вiдповiдно до чинноi редакцii Статуту Товариства (п. 7.3, Статуту), [lравлiння Товариства здiйсню€
управлiння по,гочною дiяльнiстю 1'овариства.
Правлiння створюсться (обирасгься- призначасться) за рiшенl]ям зага-,lь}lих зборiв Товариства в KijlbKocTi
двох членiв c,l,poKoM на,гри роки. До складу правлiння входя,I1l toJloBa llрав]lillltя та засl)11ник голови
правл iння.
Станом на лату складання цього Звiту, членами [Iравлiння Товарисr,ва с: Коломiйчук BiKTop
Миколайович Голова Правлiння, Кибальник Алла Станiславiвна ]ас,гуllник l-оltови [lравлitltlя.
призначенi на пiдставi рiшення загfulьн их збор iB акцiонерiв вiд 3 ] .03.20 l 7 р, с-гроком ло 3 l ,0j,2020 р.

KoTti,t ct tt в clt, ta.ti trat , tя.tilBtli lloc t i)

У разi провелсн ня otliHKrr роботи копt iT eтiB ]аlпача(]ться iцформа Iliя l|to,lo Тх Nом псl,сtl,t Hoc-l,i -t а сфек I rlBHoc t i.
alaKrrirtiltфopMalliяuloloKiлt,Koclilaci,tallbtailKll\caveliol4ileliBllal.tя.loBoTpa.lll

ll

ll

Ск.-lад паl.tlяловоi l| ( }i| lll|явlI

кiлькiсl ь

осiб

Членiв нагляловоi рали - aKLtioHepiB ()

Члеttiв ttагля_tовоi ралп - прелсlaBttиKiB aKttiottcpiB 0

Члсttiв ttаг;lя.tовоi рали - Hc,]iulcжlIп\ ;tшpeKTopiB ()

,l ll l lil lliltlB

Гак lli
З пrtтан ь ауlиry х
З питань tlризначень \
З винагород х
llltue (]азнач иl I.1) л/н

]0l 8 р,
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Якi з вимог до членiв наглядовоi ради вик",lаденi у внутрiшнiх ll | (l lla Dl!c l l]il j

laK lIi

Галузевi знання iлосвiл роботи в гаllзi х
Знання у сферi фirrансiв i MeHejlжMellT) х
Особистi якостi (чеснiсть. вi_,lповilа.:lыtiсть) \
Вiлсу,гн icTb конфл iKTy iHTepeciB \

раничний BiK х
Вiлсутнi буль-якi вимоги х
ншс (зазначити) Д,lн

Ko.1Itl осганнir"t ра] обиравсrl новлй чJIея пa1.1lrl;loBoi pailtt!,lKltN,l LtlllloNl BiH olHillioltllBcrl ti cBoTrttt ttpitBaMtt ta
обов'язкаrrп ?

laN ll]

Новий член наглядовоТ ради самостiйно ознайомився iз змiстом BHyTpimtiix локументiв
акtliонерного,говариства

х

Було гtрове;lено засiдання цагляjtовOi ра;lи. на яком1, нового члена наt,.rtяловоi рали
о]найомили ] його лравамll ra обов'язками

х

лlя HoBO1,o чJ]сl]а llаtJlяjlовоl' paltr бl.rttr opt ан iroBa}Io с Ilcttia.Jl ьне навчан ня ( iз

корt]оративного управлiння або фittаllсоsого менелжмеliту)
х

Ycix членiв наглядо8оi ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена

х

ll]lI!e (зазначити) l]H

Чп tt роволttilлся JасLlанl|я наrлялORоТ

}I ti Btt ltta чаr l,ься l] lt ll членllt наr,ля,Ilовоl

I-aK lIi

Ви нагорода с фiксованою сумою х
Винагорода с вiдсотком вiд чистого прибутку або збi,ttьluення ринковоТ BapTocTi акшiй х
Винагорола виплачусться у виг,ля,ti tliпttих пitпсрiв товариства \
tI.ltснп нагля,,lовоi ралп lte оl,рпм),к)ть вllнаI!роди х
lпUlе (,}а]на,lи ги) Ll]

5) оltис oclloBttиx ха paKтcp1l cTlt к систс; в H},,l,pilll tIboI,o Kolll,po.,IIo i чправ.rillllя pri,]иKa}trl
eMiTeIITa
Чll с,гворено ),BalUoмy акцiоперноiltу говарllс,rвi ревi:}iйшу копtiсiю або ввелеllо l|осалу
peвi]opa? (так, створено ревiзiittrу комiсiю / гак. ввелеliо посаду peBi]oРa / Hi)

Якщо в товариствi створено ревiзiйшч комiсiю:
кiлькiсть ч"lенiв ревi]iйноТ копtiсii 0 осiб:

скiльки разiв на piK у серелньому вiдбувалися .tасiлання ревiзiйноi KoMicij протягом
ocTaHHix трьоr poкiB? 0
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Вiдпtlвiдпо ло статуту Ballloгo акlliонсрного ToBapllcTBa, ,lo lcoMпcTcHtlii якого l оргаtliв (зага;tыtttх rбopiB
aKltlollcDlI]. llаl,.lялOR0l Dа,цIl чll вllг()llаl]чоI о lla.lc]дlt l ь Rll|)llllcl llя ýorlillo[o l цltх lIl!,l,atlb?

За гал ьн i

збори
aKttioпcpiB

lIаl,]lядова

.. 
рала

I]иконав,lий
орган

I{c tla,tciKtl гь

]Lo

ком псl ct ttl i'i

7io]lllolo
0pl ап)

Визначення основних напрямкiв лiяльностi (стратегii) laK l] lI lll

Затвердження tlланiв дiяльttостi (бiзнес-планiв) lIl li ll гак

Заrвер,tlкеtttlя рiчttого фiнаtlсовtlго ]Bily. або бzutанс). або
бю,rжеry

,l,aK lll lll lll

Обрання та припинення повноважень голови та членiв
виконавчого органу

Titli lll lll tti

Обрання та припинення повноважень голови та членiв
наглядовоI ради

tti tti Hi laK

Обрання та припинення повноважень голови та членiв
оевiзiйноi KoMiciT

tti tti Hi laK

I]l1]наченнл розrt ip5, BItttatrlpo,1tt,1,1я t o,roBIt та,t.lcttiB
BIlKollaBt{oI1) ()pl,all}

га li lll l]l lIl

I]trlttlt,lctlttlt poj\jip\ lilllIaI()l)().ltt _t,tя ttl,,lrrBtt la,l-LcttjB
ttаt,-tя;кlвоl' pa.ttt

tti tri tli laK

Прийняття рiшення про притягнення ло майновоТ
вiдповiдальностi членiв виконавчого органу

l,а к tti lll lll

I lрий ня,гтя pirueH ня про ;tолатковl] й вх гlчск aKLli й l ilK lll ttl ll

Прийняття рiшення про викуп, реалiзаuiю та розмiшення
власних акшiй

l,a к lll ll] ll

Затверлжения зовнiшнього аулитора laK rti trl ttl

Затверлжеttня логоворiв, шоltо яких icHvc конфлiкr iHTepeciB ill tIi rrl li] к

Чlt мiсти-гь статут акчiонерного toBaprlcl Rа пoJlo?KeHttя] яке обмсжу( повнова)tiенllя вuкоliавчоtо
органу прлilмати рiшення про ук-rадснllя r,IofoBopiB, вра\овуючlt Iх сулtу, Biir iMeHi акцiонерноt о
това риства? (та K/Hi)

Чlt чiсlиtь cralr l або Bttr lpillllti loк)vcllllt aKtlioHepHottl toвapllclBa llо.lо,,ксllllя llptl кtlrlф,tiкt
ittrcpeciB, rобто суперечlliс-tь пt i,lt tlсобltс t tlrttt ilt tcpccaпtlt lttlcaлoBoi tlcoСllr або ltов'язаtlttх l ttclo
tlсiб la обtlв'яrкоu;liяr,lt R il1,1epeca\ aKltiottcpHoto toBapllclBa? (laK/Hi)

п

ш
Якiлокупrсttlп ll tt,,T tr t r,traIlltc t Bi'.'

Ia}i lIi
Положення про заг;t-пьнi збори aKttitlHepiB х
Положепня про наглялову раду \
[lоло;кення l]po виконавчий оргаlI х
Положення про посадових осiб акuiоtlерtlого товариства \
Положення про ревi]iйну комiсiю (або ревiзора) х
ПоJIоження про акuiТ акuiонерного,l,овариства \
Положення про лорядок розполiлу лрибутку \
lHLue (зазначити) д,lrt
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,l к lllalll(lll alll llpo ]llя,lьнlсl ь ltallloI о aliltloпcDllo1,o гоRа

lrrформаrtiя llpo _tiяльнiсt ь

акцiонервоt о r,oBapttcTBa
lнформаltiя

ро]ловсюджу(ться
на загальних

зборах

ItцDорrtаrtiя

оllри.llоjllllо(-1,1,ся в
jагаj!ьно;tостуlllliй

iпt|хlрvаttiйнiй баli
iани\ [lацiона]lы!оi

ktlMicii з цiнних
llaIlcpiB l,а dюндового

ринк\, llpo риlюк
rtiнниr паперiв або

черс} особ),. яка
l lpoBa,,ll.t гь ;liялыliсть

] оllриrlю,,lпеllllя

рсгульованот
iнфор!аtliТ вiл iMcHi

},часникiв 4lонловоl,о
риtlку

floKyMeHTtt
llадаlоться дr,lя

ознайомлен ня

безпоёереllньо
8

акцiонерному
товариствi

Kolti]
]loK),\1etlTiR

llадаlоться
на запиl,
акцiовера

lнформаrtiя

ро]м iш) сться
на власнiй
iHlcpHeT-
cTopiHrti

акuiонерного
товариства

Фiнансова звiтнiсть,
резу-льтати дiя_льностi

так так la li ] ilK tli

lнформачiя про акцiонерiв, якi
воло,riють l0 вi,,lсотками та
бiльше c,l arvl tlot cl капiталу

tti так га li lll l]l

lнформачiя ltpo cK"rla,t opt,aHitl

управлiння товариства
lll так laH tti tti

таryт та внутрlшнl документи lli tti та ti lак Hl

Протокол и загальних зборiв
aKttioHepiB ttiсля ix провелеttпя

lIl tri таN Iah н]

Розм ip винагоро,rи посалових
осiб акtliонерного товариства

tti tti IaK lIl lll

Чu t ol1t aKttiottcpllc товарllстRо фillансOR} ]вi,ttliсть Bi,rttoBi,tHcl .lo Mii'rillapolHll\ ctilH]lapliB
фiнансовоi зBiTttocTi? (TaK/tti)

lIl

CKi"rbKll разiв на piK l'ссредпьо\rl llpoBoill1.Iltcл il\]lltl()|)cbKi ttepctliptittaKttitlttcpttlllrll{,Bapltclltallc]a.lclдllll\l
!llt-|'() il li()K) ll It ]l}l l llol о ll

l'aK lti
Не проводились взагап i \
Менше нiж раз tla piK \
Раз tta 1liK х
Часгitttе ttiж раз tta piK х

'lNllii 
()pl illl llpllii\ln|} pitttcrltlя rllltt ]а l Bcp.li'liclllIrl lIcJi|.1(jritlol () it\,llt l0l)il (a\.lll lopcblalli

l ltK Il

Загальнi збори aKtlioHepiB \
Наглядова рада х
[} tt KottaB,tttii ор tatt х
lнше (]а]нач ити) дi'Il

3 iH iцiaTrtBtl якого коltiсiя (pcBi lор) ttDl)Bo]ll1,1ta (ll D()BolllB BocIllll l( ]

IaK lIi
з власнi iнiцiативи \
За лорученням загальних зборiв х
За лоручен ням наглядовоi рали \
За звсрttеttttяrл викоl]ав|lоl о oplat!\ \
[{а вилtогу акцiонсрiв. якi в сукупtlосгi воло.,tiкrть поttад l0 вiдсотками lo.1ociB \
нше (]аjl]ачити) ]1,1ll
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6) IIcJre.liri осiб, lrKi tlряutl:tбtl tl i()lt:llIo ( l].lilclIIlKil\tIl lI|ачlIоl о IlilKc-Iil ilNlllIl c1|lIcIll1l

Nч

з/п

lloBtte найменування юри,ttl,tноi особи -

власника (власникiв) або прiзвише. iм'я. tto
батьковi (за наявностi) фiзичноТ особи -

власника (власникiв) значного пакета акttiй

Iлентифiкаuiйний код згiдно з единим
лер)кавним ресстром юридичltих осiб. фiзичпих
осiб - лiлприсмчiв та грома,1ських формувань

(лля юриличноi особи - резилента), ко,ц/номер з
торговельного. банкiвського ч 1.1 судового

pc(cl р}. ре( с граuiйного лосвiлчсння viсцевоt о
oplaH) влали iноtеvноiлержави про рессlрачiю

юридичноТ особи (лля юриличноi особи -

llepe:]иJlellTa)

Розм ip частки
акцiонера

(власника) (у
вiдсотках до
стаryтilого

кап iталу )

I Колом iйчук BiKTop М иколайович 50

1 кибап ьник Алла Стан iславiвна 50

[l) llоря;rок tl pl.t l lla(l ell llrl lit ltli.tbtteltttя Iloca,l()Rll\ осiб crtirett,t,a. ltlфорultItiя ltpo бr,,tь-якi
l}llIttll'o|]0,(lt lбо Korltlctlcat(ii, якi rtlltttlb бt,rtt Bltll:laчctli ll()cll,Itrl}Il}r особаrt ertircttra в pali ir
]Bijl bHelI ll,I

].liйсIll()с ),l IpaB-1 il]tlя ] Iol olI] lок),,tiяlt btt icTltl I овllрис I ва,

Ло комttс'tеrtцir'ttрав;litlня llа,,lс;liиll, lJирiIll(,llllя lt(I\ IlиIаllь. ttilB'я,l;tltltl ] ксрiI]llиIl]в()\] lloIoIltI()l()
.1iя,цьнiстtо Т'сlварисl,ва. крiпl пиrаttь. lllO Ilil-1c7ial,b,.l() Br{KjIK)чllO'l'Kilrlttc,tcttttii lаtа,tьttиr збtllliв,
Ilрав.-titttlя tti'lзBittte зitгai,ilьl]и\1 lбtlраьl. орt,ittliзliв\с вик()t]аtlllя t'x piutcttb, IlpaB,rirrlrя ,'tic Bi.t iпtcrti
Itlвttриства \ \]e)Iiatx. всlаllоI].]lс]Iи\ ('га-1,1,гоrl 'l 

ова1-1ис-t ва iчиttttиьl }aKollojlill]cl,Bo\|.

.ltlt,lx ,l-tcttiB clP()li0\] }lа ll)и роки, j[tl cK;la_11 ttllaB_litlltя в\о,,lя]l, ILl,|(lRil llP.iI1.1illIlя IJ ]ilcl\llllиt( Io_1()l]l]

lllr]|{.lillIIя l1.1ull(l\l lll\illt li,lllя \Ill/ii(,-,\ |l| ,i\ ||, lttt,r ,|,irt,,tttз,,.,,,ri;l_ 11ц1 \tili ||lt|<ll\ ti, , t.ttrti,. tt, , ttt ,

1,1cBiltl11,1rt l о tllt1l tlc l ва.

збораuи.
llotlttiltla;ttcttttя ч.tсttitl t t 

1-1 
l t tз - t i l t t l l l lllllllllll]яk) ]l,( я 1.1 l]llll(,llllя\l J1lI ajlblI}l\ ]б()рiв,

9) IIoBlltlBa;HcrrrItl llocaj(()l]Il\ осiб crli l сII l1l

Ч.lсtttt ttp:tB. tittttя \lilBa | ь |||''ilI1\,,

фr rl кшiй;
] t н rlc;t;;tr lllt {l1.1llcllll\ ||lltj||l,t].l)!i(llI, ;ltrt,,c tiittr,, lil \ (ь.lа ti tt1llttt.tittttя trtt;titttr tr;rtи l}lIlilllllя Il1,11,1lIl,,'|

дiя- tbtloc I i ТLlвариства:
jrBtt,,ctttи lIг(,lt,l{tllLil. ri1,.1l111,1;1;11, ц 1,r-,1 ,,j,,1,1(.1111i |.l |,t |(l!\l(,lllt J lllllillll,ll\ll)! Iti} lUllll1,1l, tt;t ,.tci l:tttttt
ttllaB,tittllя l tlBallt.lc tBa:
.l ) itritliKltltt t и ск,IиliаlIllя lасi, Lаttttя ttllatl.tittttя l LlBttllиcl,tla:
5)tta.taBtt,rtl r ttиcbrtoBiii (toprli litr tlluttctttl)l l1,1 р]]il.llllя tt1-1.ttt.tittttя l'оtlаllисtва:
6)Bll\lal lllи cli,ll1liillllIя Ilt)Jll,Icll lllrll\ (.lIiLl1,1||1\ rll(l|]ilr ilNllillllcl)iIз l otlrt1,1t.lc tBa,
Ll,tcttи tt1lltB,lirtttя зобов'rI jaili:
l)дiяги в iH't'cpccar'I clBirpltcl tзa ,,1irбptrctlBictto. l)оз\Iltl(),lа llc II(pcRlIllL\Bil||t cB,.ii\ tlt,tittrltl:l;ttctlb:
кср\Rатися 1своi'й liя_,tьtlостi .tttHHtll::}ilKOllit_1aBcгI]0\1 УкраТrlи.(-tittrгlrtt l'rlва1-1ис ttta. ttиrt l]o,,toiticltttяrl,
itttlt иrt и вt ttt 1li ttIt t iлl п, ltlKr tlctt-t,ltrl ll ] ()ltilpllc I ва:

])BtlKtlttrtlltttt 1,1iIltcttttя. ttllttiittяti { i l | , l , I l , l I l | \ | | I r,],,]l.trltt irtttti,,ttcl,tiB l tltllt1-1t.tc t tta:
i),,.,,i,||c|,',,1,,1111 1 '1;1; 1ь ) 'tcl't .,,,''\' |.t Itl{!1,1(,|\| tl|{l|\ {.lli1_11,1llt\ ,,1,,1r;lr .1цlli,,l1.1,11r. rlt.i l:tttttч\ l l 

| 

\ . l | ( . , I l l l | ,] 
,

-l).tоtриrlrваtися Bcix tlctatloB-tcltttr r l'rlBapttc,tBi llplllltt,t. ttlltl'л,зattllx il1lc;tlItltort ()бiI}. бсlllсlitl lll
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]берс)кення irl(iopMaLrii з обп,tеittсttипl ;I()clyIlO\l, lIe рt1,1trr;tt'lttlува,ги кr.lrlфi,Lснttiйtl1 la iнсай.tсрськ1

iнсРормацilо. яка стала вiдомою },зв'язку i,] викtlнаннялt сРункцiй ч,-rсна tlравltiння.,.rсобам. якi ltc \|аR)ll,

дост} I]} .1о,гакот iнформаrtii. a,IaKоilt l}икористt)в) l}al и li'1 cBttix ilt,герссах або s illтcpccax грсl ir осiб:

5)коttтролlоваtи ttitli,toBKr icBo, часltс ttа,tанltя,larcpiatiB.t,, taci Lаltttя tlрав:tiння:

б ) lавчасно гот) ватися .]о laci.latlttя llрав:tiння. ioKpel\Ia. tнаЙо\lи tися l lli_ll () l(lв.T сн иrtи tt, rltci,l;tttttlt

rtатерiа-tlами. збираrи ra аttа,пiзlваrи.'lо.llатков! iH(lopпrauilo. 1 ра,зi нссlбхi-,tttt,lс,lit1,11lипtlваrи Nt'llc\,lbli]lIil

фах iBrtiB Totlro;
')очt1,1к-lвillИ Bi ttlr,вi,tttиЙ llilllpя\t l1l\i(\|И lil (llгя\|(ltl\llillИ 'tiя.lьltiсtЬ Bi LtttlBi,ttlиr сlр\кl}lrllи\ llI tllt,t,Ii,lit]
'I'tlварисlва Bi,,ttttlBi,ltltl ,to 1lollto,1i;tr обов'язкiв rli;ll ,t:tсtlами tlpaB,tiltttя ltlварисl,ва,
I tl,toBa llрitвllitltlя орlанiзовlt рLrбо-г1 llрав,tiнtlя. скjIика( засi,,lаttня" lабсзпечуt'ве_lеtll]Я Ilp()I(l}it)-liR

зас iдан ь.

Голова правл iH ня мас право:

l) скликати засijlання прав:tiння. ви,]tlачаl,и l'хнiй поря.(ок,1енний lа Iолов)ваlи Lla ни\:

2) бсз ловiреtrостi представ.llяги iнтереси'I'tlвариства lil вчиl]яти вiд йtll о iпteHi tори]lичнi,,tii в lterttar

Ktlbt tlc rсн tlil. ви ]начсноj C'r аl yl trlt:
З) lrрийма,lи рitltення llpo ук]lаJlеllt]я бl,дь-якиr право,tиttiв KpiM тих. ttKr Bi,tttccctli,'tl'l ВИК,-tКr'tttrii

KoylteTeH цji загltltьних зборiв:
4) розпоряджатИся коштами та пtайttопl'l'оварисlва в Nle)Kax. визнаLlеllи\ r(илt ("lalrrtlu lа 1-1itttеtlttяrtи

зага-пьних зборiв;
5) вiлкриваl,и рах}нки ) баttкiвських ),cTa}loBax:
6) lriдttисчвати довiреностi. ,1(]'l()В{lРи та iHtrtl ltrK} цtсгttи Bi-l iMctti 'I'овариства:

7)наймагитазвi.ltыtятипраttiвrtикiвlоварисtва.в)лiиватидоllих,]ах()д}l]ао\оtlеllIlя'lаllак.jlа,tа]tl
сIягненнявi,цгtовijlно,:lоL{иllll1llо]акоllо]lавстваУкраirrи.Стат1 tr tr BHrTpilltttir loKtllt,rtlitr'I llвариства:

8) зат ве p;lrKl,Ba l,и tliни та гариtЬи tla lоl]ари Iit t]OсlI)tи l'оварисrва;

9) rrриймаrИ pilttettttя tl1-1tl вi,tря,:tittсння робilrtикiв'rоварис,гва. в Ttrrl\ чис.li закор ttttttli:

l())1к:rа,tа'tи Bi,t iпtctti l'tlварисtt,.t t1l_r t,'tti кt,tttракlиlз tp1 toBi .lоI()R()ри. ) tt),1и l ttраttiвttикаrtи:

l l) прийлrаr,и рirltсння ttpo llрс,l'яв]lе}lllя rrрсtспliй rа ttсlзtlвiв Bi,t ilterri '|'tlвариства;

lJ)роrроб.rяrи шtаlний po]li_liil. .illBcp.liti\Billи lt,lca t,rBi ittctprKrti'i 1х 119gд 1tlBi rrк_tа.(И ttpulliBttИKlB

1'овариства. йоlо фi;riй та пре]tс lавllиllтв:
lj) в rtc;Kar cBt\{'l ti(,\lll(lctllli't ви,tавlltt HitKaltt i tав.ttи вкаliвки. (16(lB'яlKltI|I _1.1Я ВИК(lliаlillЯ Bci\la

tlрачiвникалли I'оваристваl
l4) rri-tпис),ваr и вiд iп,lенi ttpaB.litlttя KLlJleK lиtlllий Lot ов ip. зм irrи l а ]l()повIlеll1lя ]tO tlb0l():

здiйсlttова,l,и iHllri r)yHKuir'. якi необхi.lнi,,(",lя забеltlе.tсtttlя HtlpMa:tbtloi робоlи Iоварисr-ва

l01 lrrформаltiя а}lиrора lltоло tвi11 llprr к(lрllораlивне 1lIpaB.tiHllя
ЗВIТ НЕЗАJIЕЖНОГО АУЛИТОРА
,} на,,tання BtteBttcHtlc-гi

ш,,,t,э JBir) llpu корпора lивllс r ttpaB.litttlя

I IРИВАl'IlОI'() ЛКI [IOIlГPI{()I'O'|'ОI]АРИС l'I]A (C'KPIl],)

за 2018 piK.

ЛЛРl]('Д I

l]Bit ttсза,tсlкtttltt) а}ilиIора ] l]it.,la}lllя BttcBttcll(lcli ttKl.Kl Звit-) llp0 K(lpIloPil|иBl]c tП1'lав.titlttЯ

I]РИВд ГtIОI'О дKlll()l lI]Pt{Ol'() l'()l]ЛРИ('II]Д <('КРlIlл a:lpccoBatj() |laLtitlHrutьнiй Ktlmticii,l tlittttих

ttаперiв та фондовоr о ри н к}, та у llpaBll ittcbKclllt ]lepcol{aJ]y I l РИ IiATl l()Г() А К t lIOl lIlP l i()Г()
ТОВДРИС'I'I]А <CKPItl> (:rаlri I'tlварисtво).

Bl jlогu()(],I,I I I ро l,овдрис,гI]()
I loBHa ttазва товарис-гва: П РИ t]А'ГI |Г,. А К| UOI l I]Pl IE 'Г()l]А 

Р ИСl'В() <('I( Р l| 1,1.

Ko;r за ('ЛI'I lOY:]07]l640,
М iсцезнахо:llкен ня: 0З l26. п,t. Киiв. вул, Качыltlва. 5-а,

IJoMcp та лата лерхiавноТ рсссграlrii: Nl ] 072 l 20 0000 0008.17: Щаl а ]lep)liaBtloT ресс tpaltii: l (),0 l , l()96 р,:

f{ar а запис1: З0.09-2004 р,
М iсцезнаходження рессrрачiйноi'справи: ('вяrrlшtинська районllа в bt. Кисвi .-tep)I(aBtia a:tlriHictpartiя,

KB[lll: 68.20 Надання в ореllл\ й cKclt.гtvaTat(ito власного чи oPeH,loBalt()I о llcp\ \(r\lого NlilЙllа (осltовниЙ ).

lлЕн l,ифlклlllя-гА ()l Iис, lllq,()рмлIlll lll,( ) llPI j(M L l, lIнрI1I]Iрки
\4и l tiйсItи,tи l{икll|lа|l||я lat{ litllllя l llа,lаllllя tlllcBtlcll()(li. ItLll Ilc l il\ lи|ll\l tlи \,|_'lЯ'|l)\l i11l,'РИ'rtrl,i

фiHarrcoBor'irtt|loptlarLii. ltt(),l(j']Bil\ tll]()K()l]ll(JpaltlBHcrttpaB;tittrlяIlI'ИBAItl()I'()лKlll()liIlPll()I()

]0l lt р, ( \\] \ ]07] l(1-10



товдриствД (CKPIH) за 20l8 piK у вiдповiдностi ло Мiхrнаролного стандарту завлань з налання

впевненостi J000 <Завдання . nuounn, впевненосri. шо не г а}ди,lо\4 чи ог_,lя]ом iсlоричноТ фiнансовоТ

iнформачii>, а також вимог чинного законодавства УкраТни,

зuiт'про корпоративне управлiння - документ. який включас в себе iнформацiю про tlрове]lення

.ur-rn"*,,6opiu an,rio"epiu, персональний склад наглядовоТ ра.,tи та колегiаtьного виконавчого органу.

iнформачiкl про прове,lенi ,засi,fання та сlltис прийнятих рiшень. опис основних характеристик сисl,еми

"H!,l.pi,uttbo.o 
контроrlю. rtсрелiк tlсiб. якi с власttиками ]]начltого ttaKe.a акttiй Ilривдl-ноl,()

л йt ittlt t t,pt tt_lt 
,о i,овл ри(]1,1]д (c,KI,Il l D. iнdlормаrtiю про буль-я к i trбмеясення прав 1,частi та

голосування akuioHepiB на загаJlьних зборах товариства, порядок призначення та звi,'lьнення посадових

осiб товариства, повновФкення посадових осiб товариства,

Звiт про корпоративне управлiння включаеться до складу рiчноТ iнформачiТ про eMiTeHTa Bi,,tltoBi,ttt"

до вимог 
"ubr"n" 

з cTaTTi 40 Закону Украiни кIIро uiHHi папери tа фон:lовий ринок>.вiд 2З,02.2006 N9

]480-IV iз змiнами та доповненнями у скла.лi Рiчного звiry керiвництва та повинен мiстити iнформаuiю,

яка ви,}начсна сг.40-1 Заколу УкраТни KIlpo uiHHi паllсри та фондовий ринок>,

Предмеrом перевiрки буп" :ruпi Звiту lrpo корпораIивне управ,rtiння I Iривдl,| lоI,О

дкцIоi]Ерного тЬвдрист,вд <СКРltl>rцодо iнформаuiТ, зазначеtlоТ у, llyHKTax 1-9 ]taпoltl звiт1 l

метою оцiнювання незалежним ауди,гором за допомогою визначених вiдповiдних критерiтв пре,llмета

перевiрки достаТнього рiвнЯ впевненостi щодо цього предмета перевiрки, iлентифiкаuiТ суттсвих

невiдповiдностей, якщо вони с, з перевiреною аудитором iнформачiсю,

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIТВ
КритерiТ, за якими перевiрясться ланi Звi,гу llpo корпора]-ивне 1,прав.rriння. мiстяться 1, п, 63

йi".пuрол,,о.о стаt]дарт) ,]авдання з наланl]я впевненостi З000. Закону УкраТни <IIро чiннi папери r,a

фllН]l()ВИй ринок,, Bi.t ]j,0:,]00б л1, ].]80-1v. llринttиlrи Kopllopa'l ивноt о 1ttрав.littня. заl вер.rженi

iiu,.nn^ itKIltlop Bi:r 22,07.20l4 р. М 955 та llолягак)гь у ltiлтверлжсннi ;rocTtl в ipH iс,гь irrформаrtii у

звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи склалений BiH на lliдставi .tаних Статуту. [lo.1toжeHb la

iнших документiв з корпора rивного 5 прав.rtiння говариства,

Рiчний звii керiвництва готустьсЯ вiдповiднО до вимоГ Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку.

вlдповIддльнlсть упрдвлIнськоГо пЕрсондлу зд склд/lдtJня тл достоt]lрI{t-.
подАння звIту про корпорАтивнЕ уllрАвJllння
У ttpaBjt iнський Itерсонал IIривд,гного дкцlонЕрноГо ,говдрисl,t]д KCKPlH> rtece

вiдrlовiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управл iння вiдповiлно до чи HHoI,o закоl]оjlавс l ва

Украiни та Закону УкраТни <Про uiHHi папери та фонловий риrtок> вiл 2з.02.2006 Nq 3480-1V- а також за

такий внутрiшнiй контроль, який BiH вважас необхiдним для скJlаланltя Звi,гу ttpo корпоративllе

улравлiння. що не мiстить сутт€вих викривлень та помилок.

вlдповlдАльнlсть АулиторА зА зАвлАння з нАдАнtlя BпEBt,iEHoC],1
}lашою вi:tпtlвi,tальнiсткr с на,ца,lня'вг,ев,tсностi щоло iнформаuiТ. ЗаЗtlаЧеНОi У ЗВiТi lIPo

корllораlивllс ltlpaB"llitttiя. t]il (tclt(lBi pcJ)jIblalttt вик()llilнl]я процел)р:} lla.lallllя впевtlсностi, Ми прtlвсJlи

,,аrу ,,epeuipny У BillпoBi.lllocliз I]им()lами Мiжttародllоt'о станj(ар't) зав,]lанllя,} надання BlreBHerlocTi ]000

*3авдання з на_lання BtteBHeH,.lcli. шо lie( а).]иIоv чи ог.,lядо\, iсторичrlоТ фiнаllсов,-li irrфорvаltii

ЗавданнЯ передбачалО виконаннЯ процелур длЯ отриманнЯ розумних пl,цтверджень щодо Bl,,lcyТHocтl

у наланiЙ товариствоМ iнформачiТ суттСвих невiлповiлtlОстей критсрiям tlеревiрки; а}диторськи\.r(lNаtiв

,,,одо rо.о. чи складений Звir, з корпоративного 1правлiння мiстить iнформаltiю. що не суперечи,|,ь даним

Стат1 гl.Положеньтаiншихлокlментiв,}корllораIивногоlправлiння.а,]акож до,lриvання нормаlивни\

вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства,

Вибiр rrрочелур залелtав Bi]l су,дження аулитора. якi передбачzutи: отриманltя розу,мirlttя l]ред}lс,I)

ltеревiрки ta iнших обсгавин завдання.1 IoM1 чис.ri внугрiшнього KollTpo]lKl: ouiHK1 риrикiв \.,l();фi_lивt)l l)

.y*u"b.o викривлення iнформачii про предмет перевiрки; дii у вiлповi,ltь на оцiненi ризики. в TtlM) числi

рЬзробку вiдповiдних а)диlорських процед)р. якi перелбача-lи rlepeBipKy. пi_tlвер.tжеltttя. tаltиIи: otLiHKr

.]ocTaTHocTi та вiдповiдностi отриvаних _toKa tiB,

оскiльки метою переJtiчених вище процед}р € надання впевненостi tцодо Звiту з корпtlрати вно l,tl

управлiння, даний звiт з надання BtleBHeHocTi обмсжусться тiльки висновком щодо Звiтv з корпоративноI,о

упра"лiння та не стосусться висJовJlення влевненостi cTocoBllo фiнансовоТ звiтrlостi в tti;toMy,

Ми BBa;Kat vo. llt() ОlРИ\lа_lи loctaltli tlt Biлrr,,Bi:ttti аl.tиlорськi ,tOка]и ]t.Iя ttиснUвк\,

висновок щодо звl,гу llPO корIl()рА,I,ивIlЕ уllрАвJllння

2018 р. О sМД 3072 1640



lla Hatttу llMKy. Звiт про корпора,tивне r,llрав.,titttlя IIРИt]А'ГI I()I1) AIillI()I Il]I'll()I () l()В^I'И('1 l}Д

<СКРlНtlза 20l8 piK ск:lадений на пi;tсlавi ,tаttих CTall,Tv. [lo,1(l;,ltettb ltt illttlих ]loKlMcttriB з

корIl()раlиl}llого !,,,paBltitt,,, lIриt]л t,ll()I,L) ДIil lIOt Il]PIlOI'() г()I]дри('I'ВА <('KPIlI,1 lа Bi.ttt,,Bi.tttttit

,,"pi,,,iuia,u,,, irr,l,,,гrllrriH,. ||l(l l|\.j\||(l1.1llIll,,, tttlt ,, tttiй. в rcir cr tl, Bttr, l..llcKlil\. Bi i||\llJi l||ll Ill Bll\l(ll

craui]()-l '}aKoItl )'ttlla'ttttl <Ilpo rlirlrli Ililllсри ltl (lоrl.tсlrзиii ptrtltrK> Bi-t ]j,02,]006 Nl l]80-1V la

lIриttttиttаrl корll0ра,IиRlIоl () 1ttpaB,Iitlltя. ]а] вср.lr(сllи\] pittteIlttяrl llKI lllФPBir2].07,]0l] р, Nl 955,

oCHoBHl вlдомостI I1P() Ау/lи,г()рську ФIрму
IloBHa tlазва lliдltpиctvlcтBtt: lIриваttlсlti,,ttt1';иtrtсtв,ll(IlIФ()I'МДУ/lИl'D,
Ko,,r за (-llPl l()Y: З l05 ttб l 6.

Юри:tична a]lpeca: 0j057. bt, Киiв. By-rr, ('rltr:tetlcbKa. 6. кivнага I0l-
('Bi.1olLtBo Ilp() вIlессtlllя в pct,crp сlб't к riB а},lиIорськоl'.liя;tьttостi: Лi ]7l] Bi,L ]lt,()9,]()I7 р, l]и,lalIc

Дr , Lи toгc bKt,t,, ]la.tat,,t,, \ крlirrи
сui,,tоц.,]оо ltptl вiдповiдttiсть с}lс гс\,lи коllгрOJlIо якостi: ,Ц0755. ви,,tаllс pilltctll]ЯNl Дl |У "Yl ]5:11] Bi.r

]5,0l,]0l8 рок). яке чиltнс Jtl J l,lJ,JOlj poKi.
Серrифiкаr: ау.rИтора: Ilрокtlп.lr,К Костянr,иtl IОрiйовиЧ сертЙфiкаr' серiя А Nl ()05,18l Bi:r 22,()7,10t)З р .

,r epbliH,lil'.ro 22.07,2023 р,

O(,l]()l]tll lllлоN,I()('Il llP() ум()I]И iюI ()t]()PY Ilд l]ик()ll^lltl}l l]l\t]/(AlIl{tI

- jlala lа lloNlep,Ilоговор} l]a l.}илiоllаllllя ]аR"l2ltIllя: N 01-6] Bi,L ()5 квirirя 2()J9 р.

-,laTa Ilol]aI,Kllа.Lага закittчсtttlя t]икоIIаllllя ]аR.Llt}1l|я: 0ti,04.]0l9 р, l7,0:1,20l9 р,

,Д,ата аулиторського звiту - l7 квiтrrя 20l9 року

20l8 р. з072 l640
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XIl. Irrфорlrаuiя про lJItl1.1al\ _rltBi,tcll.tiB ta illtltllx.ttlro.1iB t:t ttillHllrtlt ltаltсра}tи 1 lBiltlortr

Iнформаuiя про ви плаl,у ливi,rенлiв '}а 
1,1c l\, tb tit tаrlи }tlitttlltrl

ttcp io_tr

У звiтному перiодi

]а Ilростиv и

акt(iями
за

привlлеиова-
ttими акцiям и

за п ростим и

акцiями
за

при вlлеиова-
ними акlriями

ума нарахованих ди вiденлiв, грtt 5 8 8000 0 5 880000 ()

I-iapaxoBaHi дивiденди на o.tHy акuiю. гр 0 0 () ()

Сума ви плачен ихlперерахован их
ливiдендiв. гон

5880000 0 588000 1)

,Д,ата прийняття уповноваженим
органом акL{iонерного товарис,гва

рiшення про встаяовлен ня дати
складення перелiку осiб, якi макlть
лраво на отримання дивiденлiв

]0.0з,20I8 j0.0,],]0 l 8

Щата складення перелiку осiб, якi мають
правt) на 0lри!lання :l и в i,lен:iв

]9.04.20 ] 8 l9.04,20 l 8

l loclo випJlаl,и,lив|,lенjllв Безllосередньtl
aKtliclttepaM

Безllосере]lн ьо

акцiiTнерам

лата (дати) перерахуван ня дивiлеl1,1iв
через,цепозиlap}ty с истему i,r

зазначення м сум (грн) перерахованих
дивiдендiв на вiдповiдну дату

(.rати) перерахування/
i,lправлення див iдендiв безпосере,lн ьо

нерам iз зазначенням cvM (t,pri)

ованих,/ вi,lпраыtених
|дендlв на в lдповlдн

20.06.20l 8

2 l .06,20l 8

Згiдно рiшення загальних зборiв aKuioHepiB (Протокол Ns 20 Bi;r ]0.0З.20l 8 р.): Час-l,иrtу чистоl о
за 20l7 piK у розмiрi 588.0 тис. грн. лlаправити на виплату дивillеtt;tiв. ЗатверJlити crltl

вiлендiв. що пiдlягас вигt.llатi. 1, розмiрi 588.0 ,т,ис. I,pH. Затверлити розпliр вигtла ги дивi.tендiв на l

одну) прос-г} aKrtiKl у розмiрi 9.80 lpH,
[Jизначити.]lаl,у скла.llанl]я гtсреltiкl осiб. якi мак)ть право на отримання дивi.tсttдiв станом на l9.04,20l8

, ) Iltlря,]к),. BcTal{ot],l0ll()\l\ ,}ilK()ll(),.laBcl BoNl tlpo д9llози,гарн\ сис,гему в YKpaiHi.
ди-ги строк виll,,lаги дивiдендiв: не пiзнiшс б (шести) мiсяцiв,з даги прийня,п,я рiшення Зага.;lьними
и акцiонерiв. Встансrвити спосiб випла,т,и ливi:tендiв: направлення вiлllовiдних сl м коштiв шляхt,lм

казу цих коштiв Товариством на банкiвськi (KapTKoBi) рахунки aKцi(rHepi8,
дити порядок виплати дивiдендiв: виttлаrа всi€I суми jlивiлендiв в повном), обся,ri пропорLtiйнtl BciM

20l8 р, з072l610



|особам. що MaloTb лравtl tta tlтримання,Lивi;lеtlлiв. 
l

2018 р, С sNlA j072l640



XlIl. lrrфoprr:rrlirl tlpo I tlcIlo,1ilptbK\ I,п фiltltllctlBr ,lirt.lbtlictl, c,ttilclll:t
()сII ()I}I l tactlбtt trlit tlt l:l ( lit }il,lltlllK()tt{ll(, lta

Наймеttування основних засобiв Bltactli tlcttoBtti засоби (Tttc,

lpl] )

Оренлованi ocHoBHi засоби
(тис, грн')

Ос HoBtti засобlt. rcbolo
(lllc, lpII }

на llочаlок
пер io,,ty

на кiнець
пср io,1y

на початок
пер iолу

lla Kll]cILb

itcllitl;L1
на Ilочаlок

ttepio_,t1

tla kittettb
tl ср itl,t1

l.Виробничого призначення; 7з 5 5.6 664з.6 () 0 7з 5 5.6 66.1з.6

булiвлi та спору.ли 7з 5 з.8 66]0.5 () 0 7]5].8 66l().s

маtttиtlи,га обладнання ].8 l].l (| () 1.8 l'l.I
TpaHcltopTHi засоби 0 () {) () () ()

земельнl лlJlянки 0 0 0 () () ()

llltU l 0 0 0 () 0 ()

2.Невиробничого призначення: 0 0 0 i) () l)

булiвлi та спору,rи 0 () 0 () 0 ()

маши ни та обладнання 0 0 () () () 0

транспортнi lасоби 0 0 0 () () (]

,tемелы||.ltIJlянки 0 () 0 () 0 ()

iHBcc,I,tttliii tta ttcpyxoM icTb () () () () 0 1)

lHtUl () 0 0 () (] 1)

Ус ьil гtl 7.] 5 5.6 66,13.6 () () 7] 5 5.6 661.1.6

Опис: ПервiснавартiстьосновнихзасобiвсrансlвитьllЗl1.5тис.грн.Знос 4667.9тис, грн.. шо сгановить близьксt
4l%, OcHoBHi засоби задiянiта використовуються на l00%, Змiни у BapTocTi основних засобiв вi,lбувались внаслi,,lок
провелення iх ремонту, Обмежень щодо використання осповних засобiв не icHyc.

]oltJ р. .]07] 16,1(]



2. lнформаltiя Iцоло влрr ocтi чrrстих акr,ивiв елriгенr,а

Наймеttування
пока,]ника

За звiI ний tlepio,lt За tltlllcpc"tlriй ttcpio,,t

Розрахункt,lва BapTicTb чисr,их акl,ивiв (,гис. I,pH) б )-- 7564.6
,гатугний 

Kat ri,гаrr (тис. грн) зо0 j00
Скоригований статутний капiтап (тис. грн) j00 ]00
Опис: Розрахунок BapTocTi ,rисгих активiв вiдбувався BiлlloBi.rHo.1o метоличних рl.комсн,lаIliй
ДКЦrlФР (Рiшення Np 485 Bi,,r l7.1 1.2004 року) r,a llолохtенtrя (станларт) бухгаптерського облiку,
2 "Баqанс", затвердженого Наказом Мiнiс,герства фiнансiв Украiни 31.03.99 N 87. Визначенlrя
BapтocTi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi ак,гиви = IIеоборотнi актиRи +

Оборотнi активи + Витрати майбутнiх пepioltiB - !овгостроковi зобов'язання - I [о,гочrri
зобов'язання - Забезпечення наст)пних виплаr i платежiв - !охо.tи \4айбуrнiх псрiо.riв,
Висновок: BapTicTb чисгих акгивiв aKuioHepHol о lоварлс lBa Ilc мсIIша Bi.t с t а г) гноl о каttiга.l1
(скорцt,ованого). Вимоги п.3 cT.l55 [_{ивi.,пыlого кодексу Украiни ilотримуtоться.

2018 р. С \\lЦ j072 1640



З. lнформаrtiя rrро,lобов'я,rаtrrlя r,a lабс,rпсчеtlня емiгеtlта
В tt.,lи lобов'я,]аttь /laTa

виникнення
н е погаше на

часr,ина борry
(тис.грн)

вiдсоток за
користування

коштами (% рiчних)

,1lar а

l]огаluенllя

Крелити банку х () х х
у тому числ i:

Зобов'язання ]а цiнним и паперами х () х х
1 r oltr, чtлс-ri,

за облit,ацiями (la кожнпNl власl]им
випуском ):

х 0 х х

за iпотечними uiнними паперами (за
кожним власним випуском):

х 0 х х

за сертифiкатами ФОН (за кожним
власним випуском):

х () х х

]а sекселями (всього) х 0 х \
за iншими uiнними паперами (у тому числi
за похiдними uiнними паперами) (за
кожн им видом):

х () х х

за фiнансовим и iнвестиttiями в

корпоративнi права (]а кожним вилом):
х 0 х х

податковi зобов'язання х ]98,2 х х
Фiнансова допомога на зворотнiй ocHoBi х () х х
IHtlti зобов'язання та забезп(,ченtlя х 7.1.8 х \
усього зобов'язань та забезпечень х 473 х х
Оttис:дttt

2018 р. i \\]\ ]07] l6,1i)



(l. lrl{l ()ct() lItIq)()p\laIttrl lIp() ()ct(), Il()c.l\ I a\lll ,IKll\ li{)pIIcI\( lI>crl c}lll,clI l

Повне найменування lориJlи ч ltoi
особи або прiзвиrце. iм'я. по
батьковi фiзичноi особи

lIpttBlt,ttlc lti.,lll1-1иl пtс tBtl KlI lФ( )l'\l ДУ/[tl l lr

Opl,aH iзаuiй Ho-I,I равова (loprta Приваr,не пi;lприсмс,гво

I, 1ctl t иt|li t<ltt tili t t tl йt ко. l ttl1-1tt. 1tl, tt lol
ос ilб tl

j l 0586l 6

м iсrlезtlахоjtженtrя I]

0
ул. Смоленська, 6, KiMHaTa l0l. м. Киiв. Солом'янський.
з057. yKPAit{A

НОмер "Tirtензii або iнtttого
, Kl K\ L cl1,1а rla ttсй ви.t.tiя,tt,tttrсti

47 |2

Найменування державного
органуj що видав лiцензiю або
iнший документ

Д1,,tлtr ilpc ька IltLrlat,a УкраТttи

дата видачi лiцензii або iншого
докуN,l ен та

]l{.()9,]()l7

мiяtмiський код та телефон (044) 204_07-40

Факс ;1i lt

Вил -riя;l ы loc,ri ,\1]lll ttl1l (ii)-tll lopcbliil t|liprlltl. якir llil (il( il\ tltli,]1(jl.Ki ||{lc-J\ItI

ctli tc,tl t r

Опис: Вид послуг. якi Ilала€ особа: ау;tиторськi llослуги.

Повне найменування юридичноi
особи або прiзвище. iм'я. по
батьковi фiзичноi особи

l l1 б:riчrrс aKr tiotlepHe 11)l}apиc l l]o " I Iat tiiltla:ll,t tи ii . lcl lo ]l] гiil]i ii
У ttllaitttt "

Органiзацiйно-правова форма Iу,блiчне акцiонерltе,Iоварис-I,во

[ден тифiкацiй н и й код юридичноi
особи

зOз707l l

Мiсцсзнаходхtенлt я By-,r, 1-polliHiHa 7-Г. м. КиТв. Подiлський.04l07. УкРАit]А

Iiомер'llirtензiI або itt tt lогtl
документа на цей вид дiяльнос,гi

]()9]

Найменування державного
органу. що видав лiцензiю або
iнший;lокуменr,

IlаIliонzutыrа комiсiя з l1iнttих паперiв та фондового риrIку

Дата видачi лiцензii або iншого
локумента

01.1().]()ll

Мiжмiський код та телефоtt (()44) 591 -04-04

Фltttс (044) 591-04-04

ид дlяльностl eIIoзliTapI]a .,tiя:Iьlliс гt, I ietl l pa:lbtttrto .,lclto,1ttlapi11l

_a//l,



l{al а (piN. Nliсяць. число)

ПiлприсмствоПРИВАl'tlЕАКЦlОIlЕРНt]l'ОВЛРИСТВО"СКРlН" заеДРIlОУ

Гери lорiя СВЯТОШИНСЬКИЙ ra КОАТУУ

()рганi-]ацiйllо-правова AKrLioHepHc,гoBapllcтBo за l{()IlФt'
форма гос t lоltарю ваttня

Ви,,l екоцомiчl]оТ llа,tаttttя в opctt.tr ii cKclljl\alalLilo B.llac,]oI1) чIl за KI]I1/l
,liя:lьllо(ll (lp\,ll,'t()t,i1,1ltl\l,l(p\\ovllltl\lJliHil

Сере-лня кillькiсгь праlLiвltикiв. осiб l0
()линичя вимiру: тис. грн, з олt]им десятковим знаком

\]реса. в) л, Ka,lаJloвa. 5-a. v, КиIв. С вя tоutи ttс ьt ttй. 0] I j6. y KPAil lA. 0.],l l(JOj l j l

]е.lефOн

l. Ба"rанс
па 31,12,20l8 р, Форма N l-Mc

к( )] [l]

20 l9.0l .0 l

j07] l6.10

80 j 8600000

].] ()

бtj, ]()

Ko,1 за ]l l80l006
АKTttB код

рядка

Ila I lочаl,ок
звiтного року

lla кiнець
звiтного перiоду

l 2 .l

I. Необоротнi активи

OcttoBHi засобtt: l0l0 7]55.6 66.1.].6

tlepBlcHa BapTlcTb l0l I l l297.8 L 1ll ].r
] llo( l0l2 з912.2 ) 4667.9 )

lIl]]l нсоооро гнl аNl,ивll l 090 () 0

Усього за розлiлом I l095 7з55.6 66].].6

lI. Оборотнi активи

Зattactt l0() 2.7 1.1

tlutа поточttа дебiторська заборгованiсть l55 9.1.9 l9 l8.7

Грошi та Тх еквiваленти l65 .l05.1 ]]().,l

ншl оооро,гнl акIиви l90 () 9.6

Усього за роздiлом II l95 5 02,7 2l51.4
aцанс j00 7858,3 8 795

2018 с \N]^ j0?2I640



Пасив код
рядка

на початок
звiтного року

На KiHcttb
звiгногtl перiо, у

l 1 .1

l. Власпttii капiтаt
Ка п ir,ал l ,]00 ]00 .l ()()

Нерозполiлений llрибуток (непокритий збиток) l,:l20 726.1.6 80]:
Усього за роздiлом l l495 7 56,1,6 8j 22

II. Довгос,гроковi зобов'язання, цiJlьове фiнансування та забезпечення l595 i) 0

l Il, llоточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi крелити банкiв l600 () 0

Поточ на крелиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги

Iбl5 () 5 7.8

розрахунками з бю,,tжетом l620 219. I
j98.2

розрахунками 
-]I страхування ]6]5 0 0

розрахуrкам и з оплати праtti l(l.]0 () ()

Iншi пото,lнi зобов'язанIlя l 690 l ].6 11

Усього за розлiлом IIl l695 293,,7 11э
Ба_панс I900 7 85 8,з 879.5

Примiтки:л/н

Керiвник В,М, Колсlшliйчук

I'o,1ol]ll1lij N1.1, l'll\I() lll\ к
бl rгаtl ср

2018 о sMA 30721640



ra ]()l8 piK Код за /(KYi l l l]0 i007

С,t,аття код
рядка

За звiтний перiо;t за анаqогiчнлlй
перiод лоперед-

нього року

2 .l

Чис,],ий дохiл вiд реа,,liзачii пролукui'i (ToBapiB. робir,.
IIoc"lyг)

2000 4з7Oл2 j.l 1.1..l

ншl доходи ] l60 0 ()

Разом лохоли (2000 + 2l60) 22 80 4 з 70.2 ]1 l4,4
Собiвартiсть реалiзованоi лро;rукltii (ToBapiB. робiт.
послуг)

2050 l7j6,8 ) ( l 71,5.,1 )

ншi виr,рати 2l65 1288 ) ( lll0.8 )

Разом витраги (2050 + 2 l65) 228,\ 3024,8 ) ( 2826,2 )

Фiнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 lз.l5,4 588,2

Ilодаток на ltрибчток ]з00 ()
) ( ()

)

I]иlра,l ll (!o\ojlи), якi ]мсtIUl) юIь (-]бiлыttl,кlть)

фiнансовий резуlt ьтат пiсля оподатк),ваllня
2jl0 () 0

tстий ltрибуток (збuток) (2290 - 2З00 - (- ) 2] l0) 2з50 l345,4 588.2

Пiлприсмство ГlРИВАТНЕ АКЦlОНЕРl|Е l'ОВАРИСТВО "СКРIН"

2.'}Bil rlpo фillаrlсовi ре }\,.ll LI,a,гl I

Прим iтки; л/н

Ксрiвник В,М. Коломiйч) к

Головний М.1.1'имошrук
бу хгаtl,ер

лата Г r,хrjбa

Форма N 2-мс

2018 csN],\ з0721640



ХV l.'f вср, tiнcllIlrI lll(). (0 рiч lrtli ilrфrlprraltii

|'i,ltta irr(lоршtаttiя емiгсrllа зltсвi"lчсltа IojloBOIq llрав,rliIII{я tа l()jloI]IItl\l бl,хl,аtгероrl tIi_.lltриt rlcl вu.
i,l litK{l)Ii IlcГcItipctta t:l tti ttBcp t;IicIIa lilliI.I1.1Ill\lIl llll,гilIlll ;tKltioltcl,itr, Illt,lrrlKr lll)\,.l It)|il|\,,ci,i. якi
з-liйcHttlHrlt,\IIpirB.lillcbKi l|rr ttKltii lil lli.lIIl|c\lttll, lri,lII} ilt(I,\lг\lirllilt, c\IiI(,l!tit. pi,tltlt (lliIl;tll({\ltil
звiтrriсть. пiдготовJеIIа вiдlItlвi.tно ,to cтaH]lap,liB бt,хга.lt.ге1-1сt,коl-о об:tiкr. lIl() ви\lаIiII()Iься lt i,tltt,
iЗ ЗaKtltttl1.1 УкраТtrи"Пробlхгlчlтсрськиiitlблiктафitrаltсовrзl]i1,IIiсlьвYK;laTtti". lliclrttL
.lОСГсlвiрtlс-гzl tlб'скrивtlс I]о_li]}lня ill(lopblartil'IIpO сIаII акгrlвit]. tlасивiв. (littirHctlBtlii cтalt.
trРИбvТКИ l'а Збиl ки смi'ген t а_ а звi г KcpiBttttttl ва вкJючас.lосr,tlвiрltс I,a об'(,к,I,ивllс IIо.tillII{я
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