
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              26.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 26/04-1 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 
Генеральний 
директор       Вехалевський Дмитро Олексiйович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

05744797 

4. Місцезнаходження 
емітента 

04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський (Бандери), буд.6 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 390-77-21, 390-77-22 (044) 390-77-21 

6. Адреса електронної 
пошти 

info@promsv.kiev.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

18.03.2019 
Рiшення Наглядової ради 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

http://promsv.kiev.ua/uk/informacija-dlja-
opriljudnennja/  

26.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

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: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

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

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

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



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента. X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент 
не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не 
проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня 
у емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААБ №765320 

3. Дата проведення державної реєстрації  16.09.1994 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  267630.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 100 

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

28.22  ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО 
УСТАТКОВАННЯ 

 25.62  МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 

 28.23  ВИРОБНИЦТВО ОФІСНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, КРІМ КОМП'ЮТЕРІВ І 
ПЕРИФЕРІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 

2) МФО банку  300647 

3) Поточний рахунок  26008010638 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 

5) МФО банку  300647 

6) Поточний рахунок  26008010638 

 



16. Судові справи емітента 
N 
з/п 

Номер 
справи 

Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 826/7400/17 Окружний адміністративний 
суд м.Києва ПрАТ "Промзв'язок" Головне управління ДФС 

у м.Києві ---- 478228 грн. На розгляді 

Примітки д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Органi зацi йна структура ПрАТ " Промзв' язок" складається з Управлi ння, Дирекцi ї з 
виробництва, до складу якої входять та їй пi дпорядковуються вi ддi л матерi ально-
технi чного постачання та виробничi цехи, Технi чна дирекцi я - вi ддi л головного 
технолога, проектно- конструкторський вi ддi л, Дирекцi я з якостi - вi ддi л 
стандартизацi ї, сертифi кацi ї, Фi нансова дирекцi я- бухгалтерi я, планово- економi чний 
вi ддi л, вi ддi л органi зацi ї працi та заробi тної плати, Дирекцi я по роботi з 
персоналом, Комерцi йний вi ддi л, Вi ддi л енергетики. Виробнича база пi дприємства має 
наступнi спецi алi зованi дi льницi: заготi вельний, слюсарний, токарний, 
гравi рувальний, зварювальний, штампувальний i нструментальний, лиття пластмас пi д 
тиском, механоскладальний, електромонтажний, полi мерного покриття, термi чної 
обробки. ПрАТ " Промзв' язок" териториально знаходиться за мi сцем реєстрацi ї, не має 
вi докремлених структурних пi дроздi лi в, дочi рнi х пi дприємств. Суттєвих змi н в 
органi зацi йнi й стуктурi ПрАТ " Промзв' язок" протягом звітного періоду не 
вi дбувалось. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблi кова чисельнi сть штатних працi вникi в облi кового складу ( осi б) - 100  
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 8 953 800 грн. 
Кадрова програма емi тента вi дповi дно до операцi йних потреб емi тента полягає в 
матерi альному заохоченi працi вникi в, тобто своєчаснi й виплатi заробi тної плати, 
соцi альних виплат та компенсацi й, покращеннi умов та ефективностi працi. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емi тент не належить до будь- яких об' єднань пi дприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емi тент не проводить спi льну дi яльнi сть з i ншими органi зацi ями, пi дприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б не надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облi кова полi тика, дi юча на пi дприємствi. Протягом звi тного перi оду облi кова 
полi тика Товариства не змінилася. Амортизацi ю основних засобi в та нематерi альних 
активi в нараховується на пi дприємствi прямолi нi йним методом. Вартi сть вибуття 
запасi в облi ковується за методом ФI ФО. Фi нансовi i нвестицi ї вi дображаються за 
собi вартi стю. Бухгалтерський облi к на пi дприємствi ведеться згi дно закону України 
" Про бухгалтерський облi к". Основнi засоби, нематерi альнi активи, запаси 



вi дображенi в облi ку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та 
виготовлення. Переоцi нку основних засобi в протягом звітного періоду не проводили. 
Фi нансовi i нвестицi ї, облi ковуються за методом участi в капi талi. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
ПрАТ " Промзв' язок" в 2018 роцi продовжило виробництво комплектуючих для лi фтового 
господарства. Порi вняно з 2017 роком в 2018 роцi лi фтових комплектуючих було 
реалi зовано меньше на 3,0 млн. грн. Отримано коштi в за реалi зовану продукцi ю 8,6 
млн. грн. Основним замовником продукцi ї був ПрАТ " ОТI С". Реалi зацi ю всi єї продукцi ї 
ПрАТ " Промзв' язок здi йснює методом прямого продажу. Ринок збуту, переважно, 
вi тчизнянi виробники лi фтi в. Перспективи розширення даного виробництва в 
подальшому будуть залежати вi д розвитку будi вельної галузi та фi нансування на 
модернi зацi ю наявного лi фтового господарства. Сировина, в основному, метал 
вi тчизняного виробництва. Сировина доступна. Основними конкурентами є ТОВ " Дока", 
ТОВ " Стоi к", ТОВ " Артемполi мер", ТОВ " Евролi фт", ТОВ " Лi фтекспорт". Виробництво вi д 
сезонних змi н залежить несуттєво. Основнi ризики в виробництвi комлектуючих для 
лi фтового господарства - коливання цi н на метал, вi дсутнi сть короткострокових 
планi в замовлень у покупцi в продукцi ї. Зменьшення впливу цих ризикi в на дi яльнi сть 
пi дприємства досягається за рахунок збi льшення складських запасi в матерi алi в та 
готової продукцi ї. Постачальникi в матерi алi в, що займають бi льше 10% в загальному 
обсязi постачання бi льше 20. Також в 2018 роцi ПрАТ " Промзв' язок" продовжив 
виробляти та реалi зовувати платi жнi термi нали. Обсяги їх виробництва та реалi зацi ї 
в 2018 роцi становили 52,0 млн. грн.  Незважаючи на щi льне конкурентне середовище 
( платi жнi темi нали виробляють багато вi тчизняних та закордонних виробникi в), ПАТ 
" Промзв' язок" надi ється зайняти свою нi шу в цьому бi знесi. Це можливо, зокрема, 
якщо буде розширюватись ринок послуг по оплатi послуг через платi жнi термi нали 
( оплата послуг мобi льних операторi в, оплата комунальних послуг). ПрАТ 
" Промзв' язок" в майбутньому планує, використовуючи набутий досвi д та бi знесовi 
контакти, збi льшити кi лькi сть закордонних партнерi в. Сировина для виробництва 
вi тчизняний метал та i мпортнi комплектуючi. Ризики виробництва полягають в 
коливаннi курсу валюти та затримок при проходженнi митних процедур i мпортної 
складової продукцi ї. Щодо впровадження нових технологi й, то ПрАТ " Промзв' язок" 
бi льше зусиль спрямовує на вдосконалення i снуючих технологi й. Країни, у яких 
емi тентом отримано 10 або бi льше вi дсоткi в вi д загальної суми доходi в за звi тний 
рi к: Немає 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 



опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
 
Пi дприємство здi йснює виробничу дi яльнi сть на власних основних засобах. Обсяг 
виробництва продукцi ї дозволяє використовувати виробничi потужностi досить 
ефективно. Хоча резерв збi льшення обсягу виробництва на наявних потужностях, 
безумовно є. Ступi нь використання обладнання - 0,8-0,9. Екологi чнi сть виробництва 
не носить специфi чного характеру, тому витрати на пi дтримання норм екологi чної 
безпеки виробництва несуттєвi. Екологi чнi питання, що можуть позначитися на 
використаннi активi в пi дприємства, вi дсутнi. Ремонт, технi чне обслуговування та 
вдосконалення основних засобi в носить планомi рний характер, здi йснюється регулярно 
та має системний характер. На найближчий час пi дприємство не планує капi тального 
будi вництва. Розширення парку технологi чного обладнання на найближче майбутнє не 
планується. Це пов' язано з тим , що наявного обладнання достатньо, щоб забезпечити 
повний виробничий цикл наявної номенклатури продукцi ї, що виробляється. Бi льше 
того, i снує реальна можливi сть використовувати його бi льш ефективно. I ншим 
чинником, що стримує оновлення та модернi зацi ю обладнання - це обмеженi обi говi 
кошти. ПрАТ " Промзв' язок", керуючись думкою своїх фахi вцi в, намагається 
забезпечувати свою гоподарську дi яльнi сть за рахунок власних коштi в, без залучення 
кредитних ресурсi в. На балансi Товариства утримуються чотири будi влi та споруди 
( споруда головного корпусу( лi тера Г), споруда алюмi нi єва ( лi тера И), склад з 
панелей ( лi тера М), станцi я нейтралi зацi ї ( лi тера К). Всi споруди знаходяться за 
адресою: м. Київ, проспект Московський ( Бандери),6. Товариство орендованих будi вель 
та споруд не має. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Проблеми, якi впливають на дi яльнi сть Товариства, - вi дсутнi сть державної програми 
розвитку та модернi зацi ї лi фтового господарства. Ступi нь залежностi вi д 
законодавчих факторi в висока. Особливо негативно вi дображається збi льшення 
податкового тиску. Економi чнi обмеження вi дсутнi. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фi нансова полi тика пi дприємства грунтується на максимальному використаннi власних 
обi гових коштi в для покриття витрат, пов' язаних з господарською дi яльнi стю. 
Можливi шляхи покращення лi квi дностi за оцi нками фахi вцi в емi тента: одним з шляхi в 
збi льшення обi гових коштi в, на думку фахi вцi в, є жорсткий контроль за дебi торською 
заборгованi стю, регулярний аналi з цi нових пропозицi й постачальникi в сировини та 
комплектуючих, онтроль за видатками ( в т. ч. за адмi нi стративними). Робочого 
капi талу для поточних потреб достатньо. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
На кi нець звітного періоду пi дприємство не мало укладених та не виконаних 
договорi в. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
На майбутнє ПрАТ " Промзв' язок" планує подальше вдосконалення виробничих процесi в, 
що вже i снують на пi дприємствi шляхом скорочення видаткi в. На думку фахi вцi в ПрАТ 
" Промзв' язок", для збi льшення фi нансової стi йкостi пi дприємства, зменьшення впливу 
негативних факторi в та планомi рно- поступалого розвитку на найближче майбутнє, дуже 
важливо розширювати клi єнтську базу споживачi в товарi в i послуг, що виробляє та 
надає Товариство. Стратегi чно важливо створювати клi єнтську базу не тi льки на 
основi разових замовлень, або замовлень, що носять нерегулярний характер, але i 
замовникi в, що є сталими партнерами та замовлення, що вi д них надходять носять 
хоча би дрi бносерi йний характер. Правильне спi ввi дношення цих категорi й покупцi в в 
структурi реалi зованнної продукцi ї дозволить Товариству забезпечити вi дносно 



стабi льними фi нансовими потоками, що в свою чергу дозволить планомi рно та виважено 
використовувати всi наявнi ресурси. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Вдосконалення та розробка нових модифi кацi й платi жних термi налi в. Розробка 
принципово нових концепцi й платi жних термi налi в. Можливе їх конструктивне 
поєднання до i нших автоматичних систем продажу товарi в. Вi дслi дковування ринку 
збуту комплектуючих для лi фтового господарства дозволить при появi нового 
виробника лi фтi в, при наявностi досвi ду аналогi чних розробок у Товариства та маючи 
квалi фi кований конструкторський i технологi чний вi ддi ли, в короткi строки 
виготовити не тi льки всю проектно- технологi чну документацi ю, але й дослi дний 
зразок, врахувавши всi побажання замовника. Всi витрати на дослi дження та розробку 
проектної та технологi чної документацi ї входять в господарську дi яльнi сть 
Товариства. Стороннi органi зацi ї до дослi джень та розробок ПрАТ " Промзв' язок" не 
залучає. Сума витрат на дослi дження та розробку за звi тний перi од - 200,2 тис. грн. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 
та результатів діяльності емітента немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Виконавчий орган Генеральний директор Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексiйович 

Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради 

Голова Наглядової ради Пiковський Михайло Iгорович 
Член Наглядової ради Соколовський Микола Борисович 

Член Наглядової ради Бондар Нiнель Вiкторiвна 
Член Наглядової ради Пiковський Олександр Iгорович 
Член Наглядової ради Соколовська Iрина Василiвна 
Член Наглядової ради Бондар Галина Володимирiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Вехалевський Дмитро Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1955 
5) Освіта** вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. 

Рiвне,iнженер - будiвельник 
6) Стаж роботи (років)** 45 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ"Промзв'язок" 
05744797 
Голова Правлiння-Генеральний директор. 

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

30.03.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Генерального директора Товариства надано Вехалевському 
Дмитру Олексiйовичу з 30.03.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку з наданням повноважень на новий строк, 
на виконання вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13379,00 грн., що становить частку - 4,999% 
в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПАТ "Промзв'язок". Рiшення прийняте 
Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2016 р.). 
Повноваження та обов'язки Генерального директора: без довiреностi представляти iнтереси Товариства та 
вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах своєї компетенцiї, вiдкривати рахунки в банкiвських установах, 
пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи Товариства в межах своєї компетенцiї, наймати та 
звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до 
чинного законодавства України, в межах своєї компетенцiї видавати накази i вказiвки, здiйснювати iншi 
функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства. До повноваження та обов'язкiв 
Генерального директора також входить органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та рiчних звiтiв 
Товариства, складання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв та подання на розгляд Загальних 
зборiв акцiонерiв, затвердження штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства, розпорядження коштами та майном 
Товариства в межах i порядку, визначених Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв - Голова-Правлiння - Генеральний директор, Генеральний директор. 
Посадова особа займає посаду Генерального директора в ТОВ" Петрiвка-Центр", м. Київ, Московський 
проспект, 6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соколовський Микола Борисович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 1955 
5) Освіта** вища, Рiвненський державний педагогiчний iнститут, учитель 

математики i фiзики 
6) Стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПАТ "Промзв"язок" 
05744797 
Член Наглядової ради 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 01.06.2016 р.) припинено повноваження Соколовського Миколи Борисовича як Голови Наглядової ради 01.06.2016 року. Рiшення прийнято у 
зв'язку з наявною пропозицiєю та згодою Соколовського М.Б. щодо припинення його повноважень як 
Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володiє 
пакетом акцiй - 34382,15 грн., що становить частку - 12,8468% в статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувал а 
на посадi Голови Наглядової ради: 22.04.2016 р. - 01.06.2016 р. Соколовський М.Б. залишається Членом 
Наглядової ради. 
Повноваження i обов'язки: Голова Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової 
ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку 
надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є 



конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх 
положень про органи управлiння Товариства. Визначення умов контракту ( трудового договору) з Генеральним директором , прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення 
функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо 
її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього 
аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза 
компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання чергових Загальних зборiв. 
Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах. Загальний стаж роботи - 
41 рік. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Перелiк попереднiх посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: - член Наглядової ради. Одночасно обiймає посаду Голови Наглядової 
Ради ТОВ "Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ, просп.Московський,6. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бондар Нiнель Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1956 
5) Освіта** вища, Український iн-т iнженерiв водного господарства м. 

Рiвне;Київський iн-т iнвестицiйного менеджменту - iнженер-
економiст, iнвестицiйний менеджер 

6) Стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Екiпаж" 
23719354 
Головний бухгалтер 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Нiнель 
Вiкторiвнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у 
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку - 
0,0009% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПЕТРIВКА-ЦЕНТР", директор з економiки та ПАТ 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв 
(протокол вiд 22.04.2016 р.). 
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової 
ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку 
надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є 
конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх 
положень про органи управлiння Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з 
Генеральним директором , прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення 
функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо 
її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього 
аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза 
компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання чергових Загальних зборiв. 
Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелiк попереднiх посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради. Одночасно обiймає посаду директора з 
економiки ТОВ "Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ, пр.Московський,6. Протягом звітного періоду 
зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пiковський Олександр Iгорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1981 
5) Освіта** вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом, 

магiстр зовнiшньоекономiчного менеджменту 
6) Стаж роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства, ВАТ"Промзв'язок" 



ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

05744797 
начальник ВМТП 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Пiковському 
Олександру Iгоровичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової 
ради та у вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що 
становить частку - 0,0056% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової 
ради. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.).  
Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради реалiзує свої повноваження в межах компетенцiй 
Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, 
що є конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх 
положень про органи управлiння Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з 
Генеральним директором, прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення 
функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо 
її вдоконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього 
аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза 
компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання чергових Загальних зборiв. 
Прийняття Рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соколовська Iрина Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1954 
5) Освіта** вища,Вiнницький полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик 
6) Стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ"Промзв"язок" 
05744797 
Радник Голови Правлiння з корпоративних питань 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Соколовськiй Iринi 
Василiвнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у 
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку - 
0,0009% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЕКIПАЖ", Директор та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 
р.). 
Як Член Наглядової Ради Соколовська I.В. реалiзує свої повноваження i обов" язки в межах компетенцiї 
Наглядової Ради, а саме: визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення 
порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, 
що є конфiденцiйними, а також порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх 
положень про органи управлiння Товариства.Визначення умов контракту (трудового договору) з 
Генеральним директором, прийняття рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi .Забезпечення 
функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо 
її вдоконалення.Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту.Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза 
компетенцiєю Генерального директора. Узгодження рiшення про скликання чергових загальних зборiв. 
Прийняття рiшень про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелiк попереднiх посад, якi 
обiймала особа протягом останнiх п" яти рокiв: член Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних 
не надано. Одночасно обiймає посаду директора ТОВ "Екiпаж", м. Київ, проспект Московський,6. Протягом 
звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

Приходько Михайло Миколайович 



юридичної особи 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 1973 
5) Освіта** вища, iнститут Мiжнародних вiдносин Київського 

унiверситету, юрист - мiжнародник, референт - перекладач 
англiйської мови 

6) Стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ Промзв'язок" 
05744797 
Член Правлiння 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Приходьку Михайлу 
Миколайовичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у 
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13,80 грн., що становить частку - 
0,0052% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ПЕТРIВКА-ЦЕНТР", начальник юридичного 
вiддiлi та ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", юрисконсульт, Голова Ревiзiйної комiсiї. Рiчнi збори акцiонерiв 
Товариства (протокол вiд 22.04.2016 р.) призначили Приходька М.М. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, а 
засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 22.04.2016 року обрали його Головою Ревiзiйної комiсiї, згiдно Статуту 
Товариства. 
Повноваження та обов'язки: Голова Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю 
завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов" язанi 
з проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам 
акцiонерiв, Наглядовiй радi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний 
стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 
Ревiзiйної комiсiї, юрисконсульт. Одночасно обiймає посади юрисконсульта ( за сумiсництвом) ПАТ 
"Промзв'язок", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6 та начальника юридичного вiддiлу ТОВ 
"Петрiвка-Центр", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на 
посаді не відбувались. 
 
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соколовська Юлiя Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1978 
5) Освіта** вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 

магiстр з менеджменту проектiв i консалтингу 
6) Стаж роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "Промзв'язок" 
05744797 
Член Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Соколовськiй Юлiї 
Миколаївнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у 
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що становить частку - 
0,0056% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Ревiзiйної комiсiї. Рiшення 
прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.). 
Повноваження та обов'язки: член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю завдань 
здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками 
проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов'язанi з проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам 
акцiонерiв, Наглядовiй радi.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний 
стаж роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв - член 
Ревiзiйної комiсiї, Головний економiст - начальник планово- економiчного вiддiлу. Одночасно обiймає 
посаду головного економiста-начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Промзв" язок", 
мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Гайдаш Сергiй Володимирович 



3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1981 
5) Освіта** вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом, 

магiстр зовнiшньоекономiчного менеджменту 
6) Стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ЗАТ"УIФК-Плюс" 
31521098 
фахiвець-аналiтик з дослiджень товарного ринку 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Ревiзiйної комiсiї Товариства надано Гайдашу Сергiю 
Володимировичу з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 13,00 грн., що становить частку - 
0,0049% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", директор з логiстики, член 
Ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.). 
Повноваження i обов'язки: Член Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до покладених на Ревiзiйну комiсiю завдань 
здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за пiдсумками 
проведених планових та позапланових перевiрок складає висновки, вирiшує питання, пов'язанi з 
проведенням перевiрок та органiзацiєю, доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам 
акцiонерiв, наглядовiй радi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини - немає. Загальний 
стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п" яти рокiв: 
заступник директора з виробництва, директор з логiстики, член Ревiзiйної комiсiї. Одночасно обiймає посаду директора з логiстики ПАТ "Промзв" язок", мiсцезнаходження м.Київ, просп. Московський,6. Протягом 
звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
1) Посада В.о. Головного бухгалтера 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Хома Лариса Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження д/н 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ "Промзв'язок" 
05744797 
фiнансовий директор 

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

09.01.2018 безстроково 
9) Опис    Посадовi повноваження i обов'язки регламентуються посадовою iнструкцiєю головного 
бухгалтера, а саме: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує 
роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних 
заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i 
регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 
встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi 
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання 
повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв 
пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають 
пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, 
затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з Генеральним директором пiдприємства 
забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з 
iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з 
нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.   
Загальний стаж роботи: 28 років. 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Наказом Генерального директора Товариства № 01-п вiд 09.01.2018 р. призначено виконуючою обов'язки 
головного бухгалтера Товариства Хому Ларису Василiвну з 09.01.2018 р. Рiшення прийнято у зв'язку з 
виробничою потребою. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, акцiями Товариства не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 
безстроково (до призначення iшої особи). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 
фiнансовий директор. 



 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бондар Галина Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1969 
5) Освіта** вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, 

iнженер-економiст 
6) Стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 

ТОВ брокерської контори "Конфо" 
21085348 
Директор 

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

22.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи члена Наглядової ради Товариства надано Бондар Галинi 
Володимирiвнi з 22.04.2016 р. Рiшення прийнято у зв'язку iз змiною кiлькiсного складу Наглядової ради та у 
вiдповiдностi до наявних пропозицiй. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє пакетом акцiй - 2,50 грн., що становить частку - 
0,0009% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової ради. Рiшення 
прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 22.04.2016 р.). 
Повноваження i обов'язки: здiйснює дiяльнiсть в межах компетенцiї Наглядової ради, а саме: визначення 
загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку 
доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Затвердження внутрiшнiх положень про органи управлiння 
Товариства. Визначення умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, прийняття 
рiшення про притягнення його до вiдповiдальностi. Забезпечення функцiонування належної системи 
внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення 
недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдоконалення. Здiйснення 
контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту. Затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, який 
укладається з аудитором, прийняття рiшень щодо правочинiв, поза компетенцiєю Генерального директора. 
Узгодження рiшення про скликання чергових Загальних зборiв. Прийняття рiшень про створення та участь 
Товариства в iнших юридичних особах.  
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Одночасно обiймає посаду архiварiуса ТОВ "Петрiвка - Центр", м. Київ, проспект Московський,6. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пiковський Михайло Iгорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1987 
5) Освіта** вища, iнститут Мiжнародних вiдносин Київського 

унiверситету, юрист - мiжнародник, референт - перекладач 
англiйської мови 

6) Стаж роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 
05744797 
ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

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

01.06.2016 до 21 квiтня 2019 року 
9) Опис    Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 01.06.2016 р.) повноваження Голови 
Наглядової ради Товариства надано Члену Наглядової ради Товариства Пiковському Михайлу Iгоровичу 
01.06.2016 року. Рiшення прийнято у зв'язку з наявною пропозицiєю та згодою Пiковського М.I. на 
виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради, у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Володiє пакетом акцiй - 15,00 грн., що становить частку - 
0,0056% в статутному капiталi Товариства. Строк на який призначено особу: до 21 квiтня 2019 року. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ЕКОМАШПРОД", Директор, ТОВ "ПС 
ТРЕЙДIНГ", Директор, ТОВ "ПСП ТРЕЙДIНГ", Директор, та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК", член Наглядової 
ради. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Загальний стаж роботи: 12 років. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших 
підприємствах. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 
 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Вехалевський Дмитро 
Олексiйович 

 267580 4.99906587453 267580 0 

Член Наглядової ради Соколовський Микола 
Борисович 

 687643 12.84689683518 687643 0 

Член Наглядової ради Бондар Нiнель Вiкторiвна  50 0.00093412547 50 0 

Член Наглядової ради Пiковський Олександр 
Iгорович 

 300 0.00560475283 300 0 

Член Наглядової ради Соколовська Iрина 
Василiвна 

 50 0.00093412547 50 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Приходько Михайло 
Миколайович 

 276 0.0051563726 276 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Соколовська Юлiя 
Миколаївна 

 300 0.00560475283 300 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Гайдаш Сергiй 
Володимирович 

 260 0.00485745245 260 0 

В.о. Головного 
бухгалтера 

Хома Лариса Іванівна  0 0 0 0 

Член Наглядової ради Бондар Галина 
Володимирiвна 

 50 0.00093412547 50 0 

Голова Наглядової ради Пiковський Михайло 
Iгорович 

 300 0.00560475283 300 0 

Усього 956809 17.87559316968 956809 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Виробництво та продаж апаратних частин Автоматів поповнення ресурсу засобів оплати проїзду, що постачаються 
КП ГІОЦ на підставі договорів, укладених між КП ГІОЦ та ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (далі - також "Товариство") у 
результаті проведення КП ГІОЦ процедури закупівлі. Виробництво та продаж комплектуючих для ліфтів, що 
постачаються ТОВ "ОТІС ЛІФТ" на підставі договорів, укладених між ТОВ "ОТІС ЛІФТ" та ПрАТ 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК". Здавання в оренду власного нерухомого майна на підставі договорів, укладених між ПрАТ 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" та цілим рядом орендаторів цього нерухомого майна. 

2. Інформація про розвиток емітента. 

1) опис діяльності підприємства: виробництво та продаж терміналів самообслуговування і комплектуючих для 
ліфтів, здавання в оренду власного нерухомого майна; 
2) результати діяльності: за результатами діяльності у 2018 році Товариством отримані збитки у розмірі 3 438 
824,22 грн., покрити які планується за рахунок прибутку, що буде  отримано в результаті діяльності Товариства у 
2019 році, який в основному буде отримано у результаті здійснення Товариством поставок продукції, що 
постачається КП ГІОЦ на підставі договорів, укладених між КП ГІОЦ та Товариством, та що постачається ТОВ 
"ОТІС ЛІФТ" на підставі договорів, укладених між ТОВ "ОТІС ЛІФТ" та Товариством, а також в результаті 
здавання в оренду власного нерухомого майна на підставі договорів, укладених між ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" та 
цілим рядом орендаторів цього нерухомого майна; 
3) ліквідність та зобов'язання: основними джерелами забезпечення ліквідності є наявні виробничі потужності 
Товариства, наявні у Товаристві кваліфіковані працівники та нерухомість Товариства; 
4) екологічні аспекти: негативного впливу діяльність Товариства на навколишнє середовище не чинить; 
5) соціальні аспекти та кадрова політика:  
- на  ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" працює 125 працівників із них та на керівних посадах працює 7 жінок; 
- заохочення (мотивація) працівників здійснюється шляхом преміювання; 
- охорона праці та безпека здійснюється у відповідності до законодавства України; 
- у випадку необхідності здійснюється навчання та підвищення кваліфікації працівників;  
- на всіх посадах, робота на яких у відповідності до законодавства України потребує певної кваліфікації, працюють працівники із відповідною освітою; 
- на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" забезпечені абсолютно рівні можливості працевлаштування; 
- на ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" забезпечується повага прав людини; 
 
6) дослідження та інновації: відсутні; 
7) фінансові інвестиції:1 080 000,00 грн. - придбання Товариством частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 24727801).  
 

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 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. 

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

вирішив застосовувати  
 Товариство керується Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, 
Положенням про виконавчий орган, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством України. А 
також, "Принципами корпоративного управління",  які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. 

 
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  
 
Відхилень від норм встановлених Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів, Положенням про 
наглядову раду, Положенням про виконавчий орган, Положенням про ревізійну комісію та чинним законодавством 
України  протягом звітного періоду не було. 
 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 13.04.2018 
Кворум зборів 58.759 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1.  Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з питань порядку денного Зборiв. 
2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.  
4.  Затвердження регламенту Зборiв. 
5.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  
6.  Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду.  
7.  Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  
8.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 
9.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 
10.  Порядок розподiлу прибутку отриманого Товариством за результатами дiяльностi у 2017 роцi. 
11.  Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  
 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з 
питань порядку денного Зборiв. 
Вирiшили: обрати головою лiчильної комiсiї - Дмитренка Дмитра Олександровича (представник 



депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); секретарем лiчильної комiсiї - Деркач Ольгу 
Олександрiвну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); членом лiчильної комiсiї 
- Бойко Марiю Володимирiвну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"). 
 
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування. 
Вирiшили: затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї 
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для 
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi 
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою 
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх 
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом 
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi. 
По питанню №3 порядку денного:  Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.  
Вирiшили: затвердити рiшення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде 
Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"), а секретарем - 
Приходько М.М. (акцiонер Товариства). 
По питанню №4 порядку денного:  Затвердження регламенту Зборiв. 
Вирiшили: Затвердити наступний регламент Зборiв: 
- встановити час для звiтування з четвертого, п'ятого, шостого та десятого питань порядку денного Зборiв 
до 5 хв.; 
- встановити час для виступiв пiд час дебатiв з питань порядку денного Зборiв та iнших виступiв до 2 хв.; 
- встановити, що на Зборах всi питання (пропозицiї) та прохання на виступ подаються у письмовому 
виглядi головi Зборiв через лiчильну комiсiю до початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного, якого стосуються цi  питання (пропозицiї) чи прохання на виступ; 
- встановити, що протокол Зборiв пiдпишуть голова та секретар Зборiв. 
 
По питанню №5 порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 
Вирiшили: звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх положень 
та законодавства України; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї 
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 
По питанню №6 порядку денного: Звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк та затвердження 
заходiв за результатами його розгляду. Вирiшили: звiт Генерального директора Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, 
внутрiшнiх положень та законодавства України; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi 
всiх служб Товариства. 
По питанню №7 порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 
Вирiшили: звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Ревiзiйнiй комiсiї продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх 
положень та законодавства України; запланувати та провести перевiрку фiнансово-господарської 
дiяльностi у наступному фiнансовому роцi, за результатами якої пiдготувати вiдповiдний висновок. 
По питанню №8 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 
Генерального директора, звiту Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: за результатами розгляду звiтiв Генерального директора Товариства, Наглядової ради 
Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк затвердити: 
- звiт Генерального Товариства за 2017 рiк; 
- звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк; 
- звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 
По питанню №9 порядку денного: Затвердження рiчного звiту за 2017 рiк. 
Вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 
По питанню №10 порядку денного: Порядок розподiлу прибутку отриманого Товариством за результатами 
дiяльностi у 2017 роцi. 
Вирiшили: увесь прибуток Товариства за 2017 рiк у розмiрi 3 628 746,20 грн. (три мiльйони шiстсот 
двадцять вiсiм тисяч сiмсот сорок шiсть грн. 20 коп.) направити у фонд розвитку Товариства. По питанню №11 порядку денного: Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.   
  Вирiшили: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 
 
 
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради. 

 
 

Чергові Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 19.10.2018 



Кворум зборів 58.85829 
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1.  Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з питань порядку денного Зборiв. 
2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Затвердження голови та секретаря Зборiв.  
4.  Затвердження регламенту Зборiв. 
5.  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Зборiв, про характер цих правочинiв та їх граничну вартiсть. 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
 
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї для пiдрахункiв голосiв пiд час голосувань з 
питань порядку денного Зборiв. 
Вирiшили: обрати головою лiчильної комiсiї - Дмитренка Дмитра Олександровича (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); секретарем лiчильної комiсiї - Деркач Ольгу 
Олександрiвну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"); членом лiчильної комiсiї 
- Бойко Марiю Володимирiвну (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"). 
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування. 
Вирiшили: затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї 
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для 
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi 
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою 
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх 
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом 
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi. 
По питанню №3 порядку денного:  Затвердження Голови та Секретаря Зборiв.  
Вирiшили: затвердити рiшення Наглядової ради Товариства про те, що головою на Зборах буде 
Нескоромний А.В. (представник депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"), а секретарем - 
Приходько М.М. (акцiонер Товариства). 
По питанню №4 порядку денного:  Затвердження регламенту Зборiв. 
Вирiшили: Затвердити наступний регламент Зборiв: 
- встановити час для виступiв по питанням порядку денного Зборiв до 5 хв.; 
- встановити час для виступiв пiд час дебатiв з питань порядку денного Зборiв та iнших виступiв до 2 хв.; 
- встановити, що на Зборах всi питання (пропозицiї) та прохання на виступ подаються у письмовому 
виглядi головi Зборiв через лiчильну комiсiю до початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного, якого стосуються цi  питання (пропозицiї) чи прохання на виступ; 
- встановити, що протокол Зборiв пiдпишуть голова та секретар Зборiв;   
По питанню №5 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Зборiв, про характер цих правочинiв та їх граничну 
вартiсть. 
Вирiшили: попередньо, термiном на один рiк, до 19 жовтня 2019 року, схвалити значнi правочини, якi 
можуть вчинятися Товариством, а саме, вiд його iменi Генеральним Директором Вехалевським Дмитром 
Олексiйовичем, граничною сукупною вартiстю до 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) гривень. Цi значнi 
правочини повиннi мати наступний характер: продаж (виготовлення) Товариством третiм особам 
(включно державним та комунальним пiдприємствам, що проводять процедури вiдкритих торгiв) 
продукцiї, що виробляється Товариством (зокрема, термiнального, комп'ютерного i лiфтового 
обладнання), придбання сировини та комплектуючих для виробництва цiєї продукцiї, а також отримання кредитiв (кредитних лiнiй) для такого придбання. Повноваження на пiдписання i укладення договорiв 
щодо вчинення вказаних значних правочинiв, а також до внесення до них змiн надаються Генеральному 
директору Товариства  Вехалевському Дмитру Олексiйовичу з правом передоручення. 
 
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради. 

 
 
 
 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 

 



Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дня проведення Зборів, про характер цих правочинів та їх граничну вартість. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) д/н 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори 
відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори відбулися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 6 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                        Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 



Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  д/н 
Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
Так* Ні* 

Пiковський Михайло Ігорович  Голова Наглядової ради   X 
Соколовський Микола Борисович Член Наглядової ради  X 

Бондар Нiнель Вікторівна Член Наглядової ради  X 
Пiковський Олександр Ігорович Член Наглядової ради  X 
Соколовська Ірина Василівна Член Наглядової ради  X 
Бондар Галина Володимирівна Член Наглядової ради  X 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                          У внутрiшнiх документах товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради. 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

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

  X 

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

  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  

  X 

Інше (запишіть)                                                                          
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв 
товариства. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : За 2018 рік Наглядова рада приймала наступні рішення: 
- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 4 квартал 2017 року, 
протокол засідання Наглядової ради б/н від 20.02.2018 р; 
- про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н 
від 26.02.2018 р.; 
- щодо звіту про проведення у Товаристві фінансового та управлінського аудиту, протокол засідання 
Наглядової ради б/н від 12.03.2018 р.; 
- про встановлення розміру винагороди Генеральному директорові Товариства, протокол засідання 
Наглядової ради б/н від 19.03.2018 р; 
- щодо укладання та підписання Генеральним директором договору на добровільне медичне страхування с 
AT "CK "AXA C тpaxyвання", протокол засідання Наглядової ради б/н від 23.03.2018р. 
- про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження форми 
та тексту бюлетенів для голосування, протокол засідання Наглядової ради б/н від 28.03.2018р. 
- щодо модернізації виробничого обладнання Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 
03.04.2018р; 
- щодо укладання та підписання Генеральним директором договору  на придбання обладнання для 
модернізації виробничого обладнання Товариства у фірми "AБПЛАНАЛП ІНЖИНІРИНГ АГ", Швейцарія, 
протокол засідання Наглядової ради б/н від 14.05.2018р;  
- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 1 квартал 2018 року, 
протокол засідання Наглядової ради б/н від 13.06.2018р; 
- щодо результатів господарсько-фінансової діяльності ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" за 2 квартал 2018 року, 
протокол засідання Наглядової ради б/н від 03.08.2018р; 
- про отримання у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" банківських гарантій, протокол засідання Наглядової ради б/н 
від 31.08.2018р; 
- про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради 
б/н від 17.09.2018р.; 
- щодо затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 04.10.2018р. 



- про затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства та про затвердження договору про викуп 
цінних паперів Товариства, протокол засідання Наглядової ради б/н від 25.10.2018р; 
- про придбання Товариством частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР", протокол засідання 
Наглядової ради б/н від 06.11.2018р; 
- про укладання договорів на відкриття для Товариства кредитної лінії в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" та на 
передачу в заставу грошових коштів для отримання кредитних коштів, протокол засідання Наглядової ради б/н від 
05.11.2018 р;; 
- щодо укладання та підписання Генеральним директором договору на оренду автомобіля, протокол 
засідання Наглядової ради б/н від 29.11.2018р; 
- про внесення змін до статуту ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" та про приведення у відповідність інформації про 
ТОВ "ПЕТРІВКА-ЦЕНТР" (в тому числі внесення актуальної інформації щодо назви та місцезнаходження 
юридичної особи),  яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань протокол засідання Наглядової ради б/н від 03.12.2018р;. Усі рішення оформлені протоколами засідань Наглядової ради та рішення прийняти одноголосно. 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                           X   
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                     Винагорода є фiксованою сумою. 
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Вехалевський Дмитро Олексійович 

1) організація виконання рішень Загальних 
зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 
2) керівництво поточною діяльністю 

Товариства; 
3) без довіреності діяти від імені 

Товариства, в тому числі представляти 
інтереси Товариства, вчиняти правочини 
від імені Товариства, видавати накази та 
давати розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма працівниками Товариства, 
делегувати керівникам Товариства 

частину своїх повноважень; 
4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу 

Товариства; 
5) в межах своєї компетенції прийняття 

актів, що регулюють діяльність Товариства; 
6) розробка проектів квартальних, річних 

бюджетів, бізнес-планів, програм 
фінансово-господарської діяльності 

Товариства; 
7) розробка та затвердження поточних 

фінансово-господарських планів і 
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження 

планів роботи Генерального директора; 
8) організація ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Товариства. Складання 
та надання Наглядовій раді квартальних та 

річних звітів Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд 

Загальним зборам акціонерів; 
9) підписання звітів та балансів Товариства, 
статистичної, бухгалтерської, податкової та 

іншої звітності, передбаченої чинним 
законодавством; 

10) узгодження з Наглядовою радою особи, 
яка заміщує Генерального директора на час 

його тимчасової відсутності (відпустка, 
відрядження, хвороба тощо); 
11) організація юридичного, 

інформаційного забезпечення діяльності 
Товариства; 

12) затвердження штатного розпису 
Товариства; 

13) забезпечення проведення аудиторської 
перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 

відсотками акцій Товариства; 
14) виконання колективного договору. 
Призначення та відкликання осіб, які 

беруть участь у колективних переговорах 
як представники Виконавчого органу, за 

погодженням із Наглядовою радою; 
15) визначення переліку інформації, яка є 

комерційною таємницею Товариства; 
16) надання Наглядовій раді інформації про 

можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 
17) розгляд і вирішення інших питань щодо 
діяльності Товариства, за винятком тих, які 
знаходяться в компетенції Загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради; 



18) прийняття рішення про відрядження, 
включаючи закордонні ділові поїздки; 

19) забезпечення дотримання норм 
законодавства про працю, про охорону 
праці, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 
20) забезпечення захисту державної 

таємниці Товариства відповідно до законів 
України; 

21) вирішення питань виробничо-
господарської діяльності; 

22) прийняття рішень про підписання 
довіреностей та інших документів від імені Товариства; 

23) забезпечення виконання виробничих 
завдань, договірних зобов'язань Товариства; 

24) розпорядження коштами Товариства 
відповідно до Статуту та чинного 

законодавства; 
25) прийняття рішень про відкриття і 

закриття рахунків в банківських установах, 
здійснення фінансових операцій, 

підписання документів грошового, 
кредитного, майнового характеру, з 

урахуванням обмежень, встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової 
ради; 

26) внесення на розгляд Наглядової ради 
пропозиції щодо керівних осіб та головного 

бухгалтера Товариства, керівних осіб 
дочірніх підприємств, представництв, філій 

та інших відокремлених підрозділів; 
27) прийняття рішення про вчинення 

правочинів, укладення та підписання від 
імені Товариства угод (договорів), 

здiйснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом, Наглядовою радою 

та Положеннями Товариства; 
28) координація поточної діяльності 

відокремлених структурних підрозділів, 
філій, представництв, дочірніх підприємств; 

29) прийняття рiшень про найм та 
звільнення з роботи працівників 

Товариства, їх переведення, застосування 
до них заходiв заохочення та накладення 
дисциплінарних стягнень, укладення від 

імені Товариства індивідуальних трудових договорiв (контрактiв) з працівниками, а 
також угод, зміст яких визначається у 

відповідних випадках чинним трудовим чи 
цивільним законодавством України; 

30) прийняття рішень про притягнення до 
дисциплінарної та майнової 

відповідальності осіб, що знаходяться в 
трудових відносинах з Товариством; 

31) визначення умов роботи і її оплати з 
особами, що знаходяться в трудових 

відносинах з Товариством; 
32) затвердження посадових інструкцій 

працівників Товариства; 
33) розгляд і вирішення інших питань щодо 
діяльності Товариства, за винятком тих, які 
знаходяться в компетенції Загальних зборів 
акціонерів та Наглядової ради Товариства. 

Опис Протягом звітного періоду зміни на посаді 
не відбувались. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Додаткова інформація про Наглядову раду:  
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: 
 - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада 
спроможна приймати рішення в межах своєїкомпетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової 
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність  
(оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та 
приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні 
рішення було ухвалено. 
 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них 
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:  задовільно 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності  
товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність. 
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу: задовільно 
- компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільно 
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про притягнення до Ні Так Ні Ні 



майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 
Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Ні 
 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Ні  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        Статут 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність акціонерного товариства 

Інформація розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 
інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Так Так Ні Ні Ні 



 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                  X   

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                                X 

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (зазначити)                                        Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора. 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        Доручень вiд iнших органiв не було. 

 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЕКIПАЖ" 
23719354 

52.489631 

2 Карачаров Євген Андрійович  5.497533 
3 Соколовський Микола Борисович  12.846896 

 

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

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

5352600 556919 
Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України "Про депозитарну 

систему України" та Листа Національної комісії з 
12.10.2013 



цінних паперів та фондового ринку 
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

  
 
за виконання своїх обов'язків при виході на пенсію за віком посадова особа Товариства отримує одноразову 
винагороду, розмір якої встановлюється Товариством залежно від стажу та результатів роботи цієї посадової особи 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
1. До компетенції Генерального директора відносяться: 
1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 
2) керівництво поточною діяльністю Товариства; 
3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини 
від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 
Товариства, делегувати керівникам Товариства 
частину своїх повноважень; 
4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; 
5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; 
6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності 
Товариства; 
7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора; 
8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді 
квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам 
акціонерів; 
9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності, 
передбаченої чинним законодавством; 
10) узгодження з Наглядовою радою особи, яка заміщує Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо); 
11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства; 
12) затвердження штатного розпису Товариства; 
13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не 
менш як 10 відсотками акцій Товариства; 
14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 
переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою; 
15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; 
16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 
17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції 
Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 
18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; 
19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового 
розпорядку; 
20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України; 
21) вирiшення питань виробничо-господарської діяльності; 
22) прийняття рiшень про пiдписання довіреностей та інших документiв від імені Товариства; 
23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства; 
24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства; 
25) прийняття рiшень про відкриття і закриття рахункiв в банківських установах, здійснення фінансових операцій, 
підписання документiв грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, встановлених 
діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради; 
26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів; 
27) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), 
здiйснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, 
Наглядовою радою та Положеннями Товариства; 
28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх 
підприємств; 
29) прийняття рiшень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до 
них заходiв заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних 
трудових договорiв (контрактiв) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках 
чинним трудовим чи цивільним законодавством України; 



30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в 
трудових відносинах з Товариством; 
31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 
32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства; 
33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції 
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 
2. До компетенції Наглядової ради відносяться: 
1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 
2) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства;  
3) обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на час його тимчасової 
відсутності (відпустка, відрядження,хвороба, тощо), або у разі його відсторонення; 
4) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його 
винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначеного контракту; 
5) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; 
6) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 
7) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; 
8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 
12) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; 
13) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 
дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; 
14) визначення, у відповідності до закону, дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені 
про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування (створення) інших юридичних осіб; 
16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарія цінних 
паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 
20) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 
21) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи 
iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; 
22) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової 
звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; 
23) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв 
Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; 
24) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, 
філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; 
25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства; 
26) встановлення обмежень на вчинення (укладення) Генеральним директором від імені Товариства будь-яких 
правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів); 
27) вирішення інші питання в т.ч., що виносяться на її розгляд Загальними зборами, Генеральним директором або 
Ревізійною комісією. 
3. До компетенції Ревізійної комісії відносяться: 
1) контроль за дотриманням Товариством законодавства України, внутрішніх положень з бухгалтерського обліку 
та звітності; 
2) контроль за дотриманням Товариством рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, що 
регулюють діяльність Товариства; 
3) перевірка повноти та достовірності фінансової звітності Товариства; 
4) перевірка організації внутрішнього контролю з метою запобігання зловживань службовим становищем; 
5) перевірка організації касового обслуговування та інкасації грошових коштів; 
6) перевірка результатів інвентаризації майна та статей балансу; 
7) контроль за належною організацією бухгалтерського обліку; 
8) контроль за належною організацією управління ризиками з метою їх мінімізації; 
9) контроль за усуненням виявлених попередніми перевірками недоліків та порушень; 
10) розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам 
акціонерів; 



11) внесення на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до 
компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю ("Звіт незалежного аудитора за 2018рік"), яка 
знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за посиланням:  http://promsv.kiev.ua/wp-
content/uploads/2019/04/audit_report_2018.pdf (Ім'я: audit_report_2018.pdf Розмір: 179099 байт (174 KiB) CRC32: 
A7A82533) 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЕКIПАЖ" 

23719354 04073 м. Київ . м.Київ пр-т 
Московський(Бандери), буд.6 

2809560 52.489631207264 2809560 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Соколовський Микола Борисович 687643 12.84689683518 687643 0 

Пiковський Iгор Олександрович 687392 12.84220752532 687392 0 

Карачаров Євген Андрiйович 294261 5.49753390876 294261 0 

Усього 4478856 83.676269476516 4478856 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 
біржі в частині включення до 

біржового реєстру 
1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 5352600 0.05 

Акціонери Товариства мають права 
та обов'язки, передбачені виключно 

законодавством України.  
Акціонери Товариства можуть 

відчужувати будь-кому належні їм 
акції без згоди інших акціонерів 

Товариства. У акціонерів Товариства 
відсутнє право переважного 

придбання акцій Товариства, які 
пропонуються їх власником до 
продажу третій особі та/або 

Публічна пропозиція відсутня, допуску 
до торгів на біржі немає 



акціонеру(ам) Товариства. 
 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 
 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.11.1994 157.1.94 
Київським мiським 

фiнансовим 
управлiнням 

д/н 
Акція проста 
документарн
а іменна 

Не визначено 0.25 267630 66907.50 
0.00000000000

0 

Опис 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 157.1.94 видане 28.11.1994 р. Київським мiським фiнансовим управлiнням на суму 6690750000 карбованцiв 
простих iменних акцiй у кiлькостi 267630 штук номiналом 25000 карбованцiв (втратило чиннiсть). Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв 
листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. 

28.03.1997 80/10/1/97 

Територiальним 
вiддiленням 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

д/н 
Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.05 1338150 66907.50 
0.00000000000

0 

Опис 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 80/10/1/97 видане 28.03.1997 р. Територiальним вiддiленням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та Київськiй областi на суму 66907,5 грн. iменних простих акцiй у кiлькостi 1338150 штук номiналом 0,05 грн. (втратило чиннiсть).Акцiї на 
зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. 

28.09.2000 559/10/1/00 

Управлiнням 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

д/н 
Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.05 1338150 66907.50 
0.00000000000

0 



Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгувалися. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного 
номеру цiнним паперам законодавством не вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 559/10/1/2000 дата реєстрацiї 28.09.2000 р., видане Управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз зазначенням форми випуску та втратило чиннiсть. 

26.10.2001 493/10/1/01 

Управлiнням 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

UA1003551009 
Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.05 2676300 133815.00 
0.00000000000

0 

Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - метою використання фiнансових 
ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi, поповнення обiгових коштiв Товариства. Спосiб 
розмiщення - по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 493/10/1/2001 дата реєстрацiї 26.10.2001 р., видане Управлiнням Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть. 

24.10.2003 304/10/1/2003 

Управлiнням 
Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

UA1003551009 
Акція проста 
документарн
а іменна 

Документарнi iменнi 0.05 5352600 267630.00 
0.00000000000

0 

Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - метою використання 
фiнансових ресурсiв, залучених вiд емiсiї, є забезпечення подальшого розвитку, пiдвищення фiнансової стабiльностi, поповнення обiгових коштiв Товариства. Спосiб 
розмiщення - по пiдписцi в два етапи. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 304/10/1/2003 дата реєстрацiї 24.10.2003 р., видане Управлiнням Державної комiсiї 
з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi втратило чиннiсть. 

11.05.2010 48/10/1/10 

Територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

UA4000068258 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 5352600 267630.00 
0.00000000000

0 

Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 
48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в 
зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства, втратило чиннiсть. 

11.05.2010 48/10/1/10 

Територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

UA4000068258 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 5352600 267630.00 
0.00000000000

0 



фондового ринку в м. 
Києвi та Київськiй 

областi 

Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Акцiї включенi до бiржового списку на ПрАТ 
"Українська мiжбанкiвська валютна бiржа". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi 04.10.2011 р. в зв'язку iз змiною найменування Товариства. Розмiщення цiнних 
паперiв при змiнi найменування не здiйснювалось. 

11.05.2010 48/10/1/10 UA4000068258 UA4000068258 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 5352600 267630.00 
100.000000000

000 

Опис 
Акцiї на зовнiшних ринках не торгуються. Фактiв листингу/делiстингу акцiй Товариства на фондових бiржах не було. Акцiї не включенi до бiржового списку жожної 
біржі. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 48/10/1/10 дата реєстрацiї 11.05.2010 р., Дата переоформлення свідоцтва в зв'язку зі зміною назви товариства 
06.06.2016р.. Свідоцтво видане Центральним територiальним департаментом Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Розмiщення цiнних паперiв 
при змiнi найменування не здiйснювалось. 

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду* 

№ з/п 

Дата зарахування/ 
списання  акцій на 
рахунок/ з рахунку 

емітента 

Вид дії: 
викуп / 
набуття 
іншим 
чином / 

продаж/ану
лювання 

Кількість акцій, 
що 

викуплено/набу
то іншим чином 

/ 
продано/анульо
вано (шт.) 

Номінальна 
вартість ( грн ) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 

що 
викуплено/набу
то іншим чином 

/ 
продано/анульо

вано 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 

акцій, що 
викуплено/набуто 
іншим чином / 

продано/анульовано 

Найменування органу, який 
зареєстрував випуск акцій, що 
викуплено/набуто іншим чином 

/ продано/анульовано 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20.11.2018 Викуп 4621 231.05 11.05.2010 48/10/1/10 UA4000068258   0.086331876098 

Опис Акцiї викупленi внаслiдок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера. 
2 20.11.2018 Викуп 3900 195.00 11.05.2010 48/10/1/10 UA4000068258   0.072861786795 

Опис Акцiї викупленi внаслiдок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера. 
3 20.11.2018 Викуп 800 40.00 11.05.2010 48/10/1/10 UA4000068258   0.014946007548 

Опис Акцiї викупленi внаслiдок виконання Ст.68,69 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера. 
 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Вехалевський Дмитро Олексiйович 267580 4.99906587453 267580 0 

Усього 267580 4.99906587453 267580 0 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 5198.000 8679.000 0.000 0.000 5198.000 8679.000 

- будівлі та споруди 1285.000 1210.000 0.000 0.000 1285.000 1210.000 

- машини та обладнання 2375.000 5999.000 0.000 0.000 2375.000 5999.000 

- транспортні засоби 927.000 888.000 0.000 0.000 927.000 888.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 611.000 582.000 0.000 0.000 611.000 582.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 5198.000 8679.000 0.000 0.000 5198.000 8679.000 

 
Пояснення :  Термi ни та умови користування основними засобами ( за основними групами): 
будi влi та споруди - 25-30 рокi в, машини та обладнання - 8-12 рокi в, транспортнi 
засоби - 5 рокi в, i нструменти, прилади, i нвентар ( меблi) - 3-5 рокi в. Первi сна 
вартi сть основних засобi в - 25954 тис. грн. Ступi нь зносу - 70,3%. Ступi нь 
використання - 100% Сума нарахованого зносу - 17275 тис. грн. Суттєвий змi н у 
вартостi основних засобi в не було. Обмежень на використання майна Товариства 
немає.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 49620 53147 

Статутний капітал (тис.грн.) 268 268 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 268 268 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(49620.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(268.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 9967.00 Х Х 
Кредит в банку АБ "Клiринговий Дiм" 13.11.2018 9967.00 20.500 01.07.2019 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 6900.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 32413.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 49280.00 Х Х 
Опис До рядка "Iншi зобов'язання" вiднесено наступнi данi: 

Iншi довгостроковi зобов'язання - 6900 тис.грн. 
- поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги-31487 тис.грн.,  
- розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн., 
- розрахунками з оплати працi - 593 тис. грн., 
- одержаними авансами-0 тис.грн.,  
- поточнi забезпечення-164 тис.грн.;  
- iншi поточнi зобов'язання - 0 тис. грн.  
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24381627 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Червоноармійська(Велика 
Васильківська), буд.65 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Серія АЕ №263371 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 289-10-70 
Факс (044) 289-34-78 
Вид діяльності Депозитарна діяльність 
Опис За договором на відкриття/обслуговування рахунків виконує 

обслуговування рахунків тих акціонерів товариства, які не уклали 
індивідуально договір на Обслуговування рахунку в цінних паперах. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 



особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

31992339 

Місцезнаходження 03151 м. Київ . м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2935 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

30.05.2002 

Міжміський код та телефон +38 067 978 61 92 
Факс +38 067 978 61 92 
Вид діяльності Аудитор 
Опис Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

за ЄДРПОУ 05744797 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038000000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА 
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 

за КВЕД 28.22 

Середня кількість працівників  100   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 04073 м. Київ Оболонський р-н м. Київ проспект Московський 
(Бандери), буд.6, т.(044) 390-77-21, 390-77-22 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 9 1 

первісна вартість 1001 157 157 
накопичена амортизація 1002 148 156 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 5198 8679 
первісна вартість 1011 20894 25954 
знос 1012 15696 17275 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 4105 5185 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 9312 13865 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 2417 3547 

Виробничі запаси 1101 972 3031 
Готова продукція 1103 1445 516 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 3343 3116 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1624 1478 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 44419 76894 
Рахунки в банках 1167 44419 76894 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 51803 85035 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 61115 98900 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 268 268 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 5669 5581 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 47210 43771 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 53147 49620 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 6900 6900 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 6900 6900 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- 9967 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 361 31487 
розрахунками з бюджетом 1620 539 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 539 -- 
розрахунками зі страхування 1625 -- 169 
розрахунками з оплати праці 1630 4 593 
Поточні забезпечення 1660 164 164 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 1068 42380 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 61115 98900 
 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Вехалевський Дмитро Олексійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хома Лариса Іванівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

за ЄДРПОУ 05744797 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 46744 42432 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (37836) (31160) 

Валовий:   
     прибуток  2090 8908 11272 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 7167 7169 
Адміністративні витрати  2130 (12078) (9066) 
Витрати на збут 2150 (94) (127) 
Інші операційні витрати  2180 (7851) (5769) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- 3479 

     збиток   2195 (3948) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 677 946 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (168) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- 4425 

збиток 2295 (3439) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -797 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 -- 3628 

     збиток  2355 (3439) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3439 3628 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 34148 27536 
Витрати на оплату праці 2505 11601 9068 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2536 1995 
Амортизація 2515 1629 1627 
Інші операційні витрати 2520 7851 5769 
Разом 2550 57765 45995 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 5352600 5352600 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 5352600 5352600 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.64249150) 0.67780140 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  0.64249150) 0.67780140 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Вехалевський Дмитро Олексійович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хома Лариса Іванівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

за ЄДРПОУ 05744797 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 87252 47152 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Інші надходження 3095 -- -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (39333) (33126) 

Праці 3105 (11200) (8753) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2264) (1925) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1296) (1913) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (716) (550) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (580) (1363) 
Інші витрачання 3190 (--) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 33159 1435 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 33159 1435 
Залишок коштів на початок року 3405 44419 41584 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -684 1400 
Залишок коштів на кінець року 3415 76894 44419 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Вехалевський Дмитро Олексiйович 
 (підпис)  



   
Головний бухгалтер     ________________ Хома Лариса Iванiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПРОМЗВ'ЯЗОК" 

за ЄДРПОУ 05744797 

 
Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 
Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 268 -- 5669 -- 47210 -- -- 53147 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 268 -- 5669 -- 47210 -- -- 53147 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -88 -- -3439 -- -- -3527 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

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

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -88 -- -3439 -- -- -3527 
Залишок на кінець року 4300 268 -- 5581 -- 43771 -- -- 49620 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Вехалевський Дмитро Олексiйович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хома Лариса Iванiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примi тки до фi нансової звi тностi, складенi вi дповi дно до мi жнародних 
стандартi в фi нансової звi тностi 
 
Приватне акцi онерне товариство " Промзв' язок" 
Фi нансова звi тнi сть    на 31 грудня 2018 р.  та за рi к,  що закi нчився на 
цю дату 
Примi тки до фi нансової звi тностi за рi к, що закi нчився 31 грудня 2018 р. 
 
Примi тки до рi чної фi нансової звi тностi за 2018 рi к ПРИВАТНОГО АКЦI ОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА " ПРОМЗВ' ЯЗОК" 
 
1.        Загальна i нформацi я 
1.1.  Органi зацi йна структура та дi яльнi сть товариства Органi зацi йно- правова форма 
Товариства -    акцi онерне товариство,  тип акцi онерного товариства _ приватне 
акцi онерне товариство. 
Мi сцезнаходження акцi онерного товариства:  04073, м. Київ,  просп. Московський ( 
Степана Бандери),  6 
Товариство створено з метою здi йснення пi дприємницької дi яльностi для одержання 
прибутку для власного розвитку та в i нтересах акцi онерi в товариства. 
Основним видом дi яльностi Товариства у вi дповi дностi до Статуту є: 
- оброблення металi в та нанесення покриття на метали; 
- виробництво комп' ютерi в та периферi йного устаткування; 
- неспецi алi зована оптова торгi вля; 
- надання в оренду й експлуатацi ю власного чи орендованого нерухомого майна; 
- дослi дження й експериментальнi розробки у сферi i нших природничих i 
технi чних наук. 
1.2.  Стан корпоративного управлi ння 
До структури управлi ння товариством   входять: загальнi збори акцi онерi в; 
наглядова рада; ревi зi йна комi сi я; генеральний директор. 
Загальнi збори акцi онерi в є вищим органом товариства. 
Загальнi збори акцi онерi в мають право приймати рi шення з усi х питань дi яльностi 
товариства. 
До виключної компетенцi ї Загальних зборi в належить: 
1. Визначення основних напрямi в дi яльностi товариства; 
2. Внесення змi н до статуту товариства; 
3. Прийняття рi шення про розмi щення акцi й; 
4. Прийняття рi шення про викуп товариством розмi щених ним акцi й,  крi м випадкi в 
обов' язкового викупу акцi й,   визначених законодавством; 
5. Прийняття рi шення про анулювання викуплених товариством акцi й; 
6. Прийняття рi шення про дроблення або консолi дацi ю акцi й; 
7. Прийняття рi шення про змi ну типу товариства; 
8. Затвердження положень про загальнi збори,  наглядову раду,   правлi ння та 
ревi зi йну комi сi ю  ( ревi зора)  товариства,  а також внесення змi н до них; 
9. Затвердження рi чного звi ту товариства; 
 
10. Затвердження розподi лу прибутку i покриття збиткi в товариства; 
11. Затвердження розмi ру рi чних дивi дендi в; 
12. Прийняття рi шень з питань порядку проведення загальних зборi в; 
13. Обрання членi в наглядової ради,  затвердження умов цивi льно- правових 
договорi в, трудових договорi в   ( контрактi в),  що укладатимуться з ними,   
встановлення розмi ру їх винагороди,   обрання особи,   яка уповноважується на 
пi дписання договорi в ( контрактi в)   з членами наглядової ради; 
14. Прийняття рi шення про припинення повноважень членi в наглядової ради,   за 
винятком випадкi в,  встановлених законодавством; 
15. Обрання членi в ревi зi йної комi сi ї ( ревi зора), прийняття рi шення про 
дострокове припинення їх повноважень; 
16. Прийняття рi шення за наслi дками розгляду звi ту наглядової ради,  звi ту 
правлi ння,   звi ту ревi зi йної комi сi ї   ( ревi зора).  Затвердження висновкi в 
ревi зi йної комi сi ї   ( ревi зора); 
17. Затвердження принципi в   ( кодексу)  корпоративного управлi ння товариства; 
18. Обрання членi в лi чильної комi сi ї,  прийняття рi шення про припинення їх 
повноважень; 
19. Прийняття рi шення про вчинення значного правочину,  якщо ринкова вартi сть 
майна,  робi т або послуг,  що є предметом такого правочину,  перевищує 25 
вi дсоткi в вартостi активi в за даними останньої рi чної фi нансової звi тностi 
товариства; 



20. Прийняття рi шення про видi л та припинення товариства,  про лi квi дацi ю 
товариства,  обрання лi квi дацi йної комi сi ї,  затвердження порядку та строкi в 
лi квi дацi ї,  порядку розподi лу мi ж акцi онерами майна,  що залишається пi сля 
задоволення вимог кредиторi в,  i затвердження лi квi дацi йного балансу; 
21. Обрання комi сi ї з припинення акцi онерного товариства. 
Наглядова Рада є органом,   що здi йснює захист прав акцi онерi в товариства,   i в 
межах компетенцi ї,  визначеної цим статутом та законодавством України,  контролює 
та регулює дi яльнi сть правлi ння товариства. 
Наглядова рада обирається загальними зборами акцi онерi в з числа фi зичних осi б,   
якi мають повну цивi льну дi єздатнi сть,  та/ або з числа юридичних осi б _ 
акцi онерi в. Наглядова рада звi тує загальним зборам акцi онерi в про свою дi яльнi сть,  
загальний стан товариства та вжитi нею заходи на досягнення мети товариства. 
Ревi зi йна комi сi я є органом товариства,  який здi йснює контроль за фi нансово-
господарською дi яльнi стю Товариства. Ревi зi йне комi сi я пi дзвi тна Загальним зборам. 
За пi дсумками перевi рки ревi зi йна комi сi я складає висновок.  Без висновку 
ревi зi йної комi сi ї загальнi збори не мають права затверджувати рi чний звi т 
товариства.   Ревi зi йна комi сi я зобов' язана вимагати позачергового скликання 
загальних зборi в акцi онерi в,  якщо виникла загроза i нтересам товариства або 
виявленi зловживання,  допущенi службовими особами товариства. 
Генеральний директор - виконавчий органом товариства,  яке здi йснює керi вництво 
його поточною дi яльнi стю,  пi дзвi тний загальним зборам акцi онерi в i наглядовi й 
радi товариства та органi зує виконання їх рi шень. 
 
2. Основнi принципи облi кової полi тики 
Основнi положення облi кової полi тики,  якi використовувались при пi дготовцi цi єї 
фi нансової звi тностi,  описанi нижче. Облi кова полi тика протягом 2018 року була 
незмi нною та послi довно застосовувалась у всi х перi одах,  що вi дображенi у 
фi нансовi й звi тностi ПрАТ " Промзв' язок"   ( надалi по тексту - Товариство). 
3. Основа складання фi нансової звi тностi 
 
а) пi дтвердження вi дповi дностi 
Ця фi нансова звi тнi сть ПрАТ " Промзв' язок" була складена згi дно з вимогами 
Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi,  якi чиннi на 31.12.2018 року. Датою 
переходу пi дприємства до складання фi нансової звi тностi    за МСФЗ є 01 сi чня 2012 
року. 
б) принципи оцi нки фi нансових показникi в 
Фi нансова звi тнi сть пi дготовлена у вi дповi дностi з принципом облi ку за i сторичною 
вартi стю,   за винятком фi нансових i нструментi в,   якi оцi нюються за справедливою 
вартi стю,   змi ни якої вi дображаються у складi прибутку або збитку за перi од,   i 
активi в,  наявних для продажу,  вi дображених за справедливою вартi стю.  I сторична 
вартi сть визначається на основi справедливої вартостi винагороди,  переданої в 
обмi н на активи. 
в) функцi ональна валюта та валюта подання даних фi нансової звi тностi 
Функцi ональною валютою Товариства є українська гривня,  яка,  будучи нацi ональною 
валютою України,  найкращим чином вi дображає економi чну сутнi сть бi льшостi 
проведених пi дприємством операцi й та пов' язаних з ними обставин,  що впливають на 
її дi яльнi сть.  При пi дготовцi фi нансової звi тностi операцi ї в валютi,  вi дмi ннi й 
вi д функцi ональної валюти   ("i ноземна валюта"),   вi дображаються за курсом валюти 
на 
дату операцi ї.  Грошовi статтi,   вираженi в i ноземнi й валютi,   перераховуються 
за 
вi дповi дним валютним курсом на дату складання звi тностi.  Негрошовi статтi, 
вi дображенi за i сторичною вартi стю,  вi дображеною в i ноземнi й валютi,  не 
перераховуються. 
Українська гривня є також валютою представлення даних цi єї фi нансової звi тностi. 
Всi данi фi нансової звi тностi округленi з точнi стю до цi лих тисяч гривень. 
г) використання оцi нок i суджень 
  
Пi дготовка фi нансової звi тностi у вi дповi дностi до МСФО вимагає застосування 
деяких важливих бухгалтерських оцi нок.  Вона також вимагає вi д керi вництва 
професi йних суджень пi д час застосування облi кової полi тики. 
Керi вництво використовує ряд оцi нок i припущень щодо представлення активi в i 
зобов' язань та розкриття умовних активi в i зобов' язань при пi дготовцi цi єї 
фi нансової звi тностi у вi дповi дностi до вимог МСФЗ.  Фактичнi результати можуть 
вi дрi знятися вi д зазначених оцi нок. 
Припущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцi нки постi йно аналi зуються на 
предмет необхi дностi їх змi ни.  Змi ни в попереднi х оцi нках визнаються у тому 
звi тному перi одi,  коли цi оцi нки були переглянутi,  i у всi х наступних перi одах, 
порушених зазначеними    змi нами, г) основа фi нансової звi тностi 



Дана фi нансова звi тнi сть є i ндивi дуальною фi нансовою звi тнi стю станом на 
31.12.2018 року.  ПрАТ " Промзв' язок" не має у своїй структурi дочi рнi х 
пi дприємств. 
4.  Основнi принципи облi кової полi тики товариства 
Принципи облi кової полi тики, описанi далi,  послi довно застосовувалися у звi тному 
перi одi,   представленому в цi й фi нансовi й звi тностi. 4.1. Основнi засоби 
Для оцi нки всi х класi в основних засобi в,  застосовує модель облi ку за i сторичною 
( фактичною)  вартi стю. 
У якостi основного засобу визнається актив,  термi н використання якого бi льше року 
3 вартi стю понад 6000,00 грн.  i щодо,   якого виконуються критерi ї визнання, 
встановленi для основного засобу МСФЗ 16. 
4 Класифi кацi я об' єктi в основних засобi в та строк корисного використання 
встановлюється i ндивi дуально для кожної групи основного засобу в залежностi вi д 
класифi кацi ї за наступними групами: 
№ п/ п Назва основного засобу  Термi н корисного використання 
1 будi влi та споруди 20 рокi в 
2 комп' ютери,  принтери,  телефони 2 роки 
3 кондицi онери 5 рокi в 
4 обладнання та i нструменти        5 рокi в 
5 холодильники,  пилососи   4 рокi в 
6 автомобi лi    5 рокi в 
7 офi снi меблi 4 рокi в 
 
Термi н корисного використання може бути змi нений,  якщо очi куваний термi н 
використання об' єкта основних засобi в,  i стотно вi дрi зняється вi д попереднi х 
оцi нок ( вi дбулася модернi зацi я активу,  капi тальний ремонт).  Перегляд строку 
корисного використання,  методу нарахування амортизацi ї та балансової вартостi 
основних засобi в Товариство робить кожен рi к,  наприкi нцi рi чного звi тного 
перi оду.  Всi змi ни в оцi нках вi дображаються у звi тностi без перегляду 
порi вняльних показникi в. Покомпонентний облi к  ( нарахування амортизацi ї,  списання 
i замi на компонента) застосовується для основних засобi в для яких є достовi рна 
оцi нка вартостi i строкi в корисного використання окремих компонентi в i ця вартi сть 
перевищує критерi й визнання    ( б тис. грн.). 
Амортизацi я нараховується за прямолi нi йним методом,  для основних засобi в всi х 
Класi в,  виходячи з термi ну корисного використання,  починаючи з мi сяця наступного 
за мi сяцем,   в якому об' єкт став пригодним до використання незалежно вi д 
конкретної дати введення активу в експлуатацi ю. Нарахування амортизацi ї 
припиняється, починаючи з мi сяця,  наступного за мi сяцем вибуття об' єкту основних 
засобi в. Лi квi дацi йна вартi сть основних засобi в прийнята Пi дприємством нульовою. 
4.2.  Нематерi альнi активи 
Для облi ку Нематерi альних активi в застосовується МСБУ 38 _ Нематерi альнi активи_. 
Нематерi альнi активи визнаються за i сторичною ( фактичною)  вартi стю. Пi сля 
визнання 
активом нематерi альний актив облi ковується за його собi вартi стю за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д зменшення корисностi. 
Строк корисного використання нематерi ального активу становить 5 рокi в. 
Очi куванi строки корисного використання переглядаються в кi нцi кожного звi тного 
року,  без ретроспективного порi вняння показникi в. 
Для всi х класi в нематерi альних активi в Пi дприємство обирало прямолi нi йний метод 
нарахування амортизацi ї. 
Нематерi альнi активи,  що мi стяться на фi зичному носi ї,   включаючи як 
нематерi альнi, так i матерi альнi елементи,  враховуються у вi дповi днi сть до МСФЗ 
16 " Основнi засоби" i включаються до складу вi дповi дного основного засобу. 
  
4.3. Запаси Запаси оцi нюються реалi зацi ї. 
за найменшою з величин: 
  
собi вартi стю або чистою вартi стю 
  
В облi ку використовується метод оцi нки вибуття запасi в _ за собi вартi стю перших за 
часом надходження  (FIFO). 
В облi ку i нформацi я по запасах збирається в розрi зi наступних класi в: - сировина 
та матерi али; 
- товари. 
4.4. Необоротнi активи,  призначенi для продажу 
Необоротнi активи та групи активi в класифi куються як призначенi для продажу,   
якщо їх балансова вартi сть буде вi дшкодована в основному не в процесi використання 
у виробничi й дi яльностi,  а при наступному продажу. 
Дана умова вважається виконаною,  якщо актив   ( чи група активi в)  може бути 
проданим у своєму поточному станi,  та i снує висока вi рогi днi сть продажу 



Керi вництво повинно закi нчити продаж активу на протязi одного року з моменту його 
класифi кацi ї як призначеного для продажу. 
Необоротнi активи  ( та групи активi в),   класифi кованi як призначенi для продажу,   
оцi нюються за найменшою з двох величин:  залишкової вартостi на момент 
рекласифi кацi ї та справедливої вартостi за вирахуванням затрат на продаж. 
4.5. Фi нансовi i нструменти: розкриття i нформацi ї 
Пi дприємство розкриває i нформацi ю в розрi зi наступних класi в фi нансових 
i нструментi в: 
- дебi торська заборгованi сть; 
- кредиторська заборгованi сть; 
Крi м того,  дебi торська заборгованi сть у свою чергу облi ковується за такими 
пi дкласами: 
- дебi торська заборгованi сть за товари/ роботи/ послуги; 
- дебi торська заборгованi сть з оренди; 
- дебi торська заборгованi сть по операцi ям з державою; 
- i нша дебi торська заборгованi сть. 
Кредиторська заборгованi сть облi ковується в розрi зi: 
- кредиторська заборгованi сть за товари/ роботи/ послуги; 
- кредиторська заборгованi сть з оренди; 
- кредиторська заборгованi сть по операцi ям з державою; 
- i нша кредиторська заборгованi сть. 
Пi дприємство не має зобов' язань,  оцi нка яких здi йснюється за 
справедливою вартi стю. 
4.6. Резерви 
Облi к резервi в проводиться в розрi зi наступних класi в: резерв, на оплату 
вi дпусток. 
 
4.7. Виплати працi вникам 
Заробi тна плата робi тникi в,  яка вi дноситься до трудової дi яльностi Розмi р 
винагород за пенсi йними планами з установленими виплатами є неi стотним для 
Товариства, тому актуарнi розрахунки не проводилися i витрати визнавалися у 
фактично понесеному в даному перi одi розмi рi. 
Пi дприємство не розмежовує у Балансi короткострокову та довгострокову частини 
активi в i зобов' язань,  що виникають у зв' язку з наданням виплат по закi нченню 
трудової дi яльностi. 
4.8. Акцi онерний капi тал i дивi денди 
Звичайнi акцi ї вi дображаються у складi власних засобi в.  Додатковi витрати, 
безпосередньо пов' язанi з випуском звичайних акцi й,  визнаються з урахуванням 
оподаткування як зменшення власних засобi в. 
У разi викупу акцi й,  визнаних як власнi засоби,  сплачена сума,  включаючи 
витрати, безпосередньо пов' язанi з даними викупом,  вi дображається за вирахуванням 
оподаткування як зменшення власних засобi в.  Викупленi акцi ї класифi куються як 
власнi акцi ї,  викупленi у акцi онерi в,  i вi дображаються як зменшення загальної 
величини власних засобi в.   Сума,   виручена в результатi подальшого продажу або 
повторного розмi щення власних викуплених акцi й,  визнається як збi льшення власних 
засобi в,   а прибуток або збиток,   що виникають в результатi даної операцi ї, 
включаються до складу / виключаються зi складу нерозподi леного прибутку. 
Можливi сть пi дприємства оголошувати та виплачувати дивi денди пi дпадає пi д 
регулювання чинного законодавства України. 
4.9. Подання фi нансової звi тностi 
Пi дприємство визначає операцi йним циклом перi од в 12 мi сяцi в. 
Тривалi сть фi нансового року приймається рi вною тривалостi календарного,  початок 
фi нансового року збi гається з початком календарного.  На щоквартальнi й основi 
готується промi жна фi нансова звi тнi сть. 
4.10. Наповнення елементi в звi ту про прибутки та збитки 
  
Витрати 
Товариство класифi кує витрати за їх характером i збирає по наступних статтях: - 
матерi альнi витрати; 
- витрати на оплату працi; 
- вi драхування на соцi альнi заходи; 
- амортизацi я; 
- i ншi витрати  (IAS 1 п.102). 
Товариство класифi кує витрати за функцi ями i збирає їх в наступних статтях: 
- собi вартi сть продажу товарi в / робi т / послуг; 
- загальновиробничi витрати; 
- адмi нi стративнi  витрати; 
- фi нансовi витрати; 
- витрати вi д участi в капi талi; 
- витрати з податку на прибуток; 
- i ншi витрати  ( по функцi ям). 



 
Доходи 
Товариство класифi кує доходи за їх характером i збирає по наступних статтях: - 
чистий дохi д вi д реалi зацi ї продукцi ї; 
- i ншi операцi йнi доходи; 
- i ншi фi нансовi доходи. 
 
4.11. Звi т про рух грошових коштi в 
Пi дприємство подає вi домостi про Рух Грошових Коштi в вi д операцi йної дi яльностi 
використовуючи прямий метод. 
Виплаченi дивi денди враховуються як рух грошових коштi в вi д фi нансової дi яльностi, 
Класифi кацi я грошових коштi в та їх еквi валентi в: 
- грошовi кошти в нацi ональнi й валютi; 
- грошовi кошти в i ноземнi й валютi. 4.13. Оренда 
Для операцi йної оренди її доходи i витрати для орендаря визнаються рi вномi рно на 
пi дставi термi ну дi ї договору оренди. 
4.14. Надання послуг 
Виручка за договорами надання послуг  ( виконання робi т)  визнається виходячи зi 
стадi ї завершеностi.  Стадi я завершеностi надання послуг  ( виконання робi т)  
визначається шляхом вивчення виконаної роботи з вi дображенням в облi ку доходi в в 
тому звi тному перi одi,  в якому наданi послуги. 
4.15. Прибуток на акцi ю 
Пi дприємство представляє показник базового прибутку на акцi ю у вi дношеннi своїх 
звичайних акцi й.  Базовий прибуток на акцi ю розраховується як частка вi д дi лення 
прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцi й пi дприємства,  на 
середньозважену кi лькi сть звичайних акцi й,  що перебувають в обi гу протягом 
звi тного перi оду. 
4.16. Розкриття суттєвих строк Балансу   ( Звi т про фi нансовий стан). 
Станом на 31 грудня 2018 року у фi нансовi й звi тностi ПрАТ " Промзв' язок" загальна 
сума активi в 98900 тис.  грн. 
  
Основнi засоби 
Рух основних засобi в за рi к, що закi нчився 31 грудня 2018 р. представлений таким 
чином: 
Найменування основних засобi в Власнi основнi засоби ( тис. грн.) 
На початок перi оду На кi нець перi оду 
1. Виробничого призначення        5198.000 8679.000 
I НШI 
- будi влi та споруди                   1285.000 1225.000 
- машини та обладнання               2375.000 5985.000 
- транспортнi засоби                  927.000 878.000 
- земельнi дi лянки                        0.000 0.000 
0.000 
. Невиробничого призначення 0.000 
 
будi влi та споруди и. иии 
машини та обладнання 
000 °-000 
0.000 
611.000 591.000 
транспортнi засоби 0.000 
земельнi дi лянки  
i нестицi йна нерухомi сть 0.000 
  
- i ншi 0.000 0.000 
Усього 5198.000 8679.000 
Дебi торська заборгованi сть за товари та послуги представлена таким чином ( тис. грн) 
Заборгованi сть станом на   01.01.2018 р.    3343,0   тис. грн. Заборгованi сть 
станом на 31.12.2018 р.    3116,0    тис. грн. 
Дебi торська заборгованi сть за продукцi ю,   товари,  роботи,  послуги 3116,0 
тис. грн. Статутний капi тал 
На 31 грудня 2018 р.  розмi р зареєстрованого статутного капi талу Товариства 
становить 267 630,00 гривень i    складається з 5 352 600 випущених та 
зареєстрованих простих i менних акцi й    номi нальною вартi стю 0,05 грн кожна. 
Власники простих акцi й мають право на отримання дивi дендi в по мi рi їх оголошення, 
а також мають право одного голосу на акцi ю на загальних зборах акцi онерi в. 
 
Залишок на 31.12.2018 
п/ п Найменування показника   Залишок на 01.01.2018 р. 
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1 Статутний капi тал 
2 Додатковий капi тал 5669                                             5 581 
3 Нерозподi лений прибуток 47210                                          437 71 
УСЬОГО 53147                                            5 3147 
Нерозподi лений прибуток ( непокритий)  збиток 
Узагальнюючим показником дi яльностi Пi дприємства у 2018 р.  є    збиток 
у сумi 34 3 9 тис. грн. 
Короткостроковi векселi виданi 
Станом на 31.12.2018 р. у ПрАТ " Промзв' язок"    короткострокових   векселi в 
немає. 
Поточнi забов' язання i забезпечення представлена таким чином: ( тис. грн.) 
Найменування показника Поточнi забов' язання i забезпечення Заборгованi сть станом 
на    01.01.2018 р.  1068 Заборгованi сть станом на    31.12.2010 р.   42380 
 
4.17.  Розкриття суттєвих строк Звi ту про фi нансовi результати. 
Чистий доход  ( виручка)  вi д реалi зацi ї продукцi ї   ( товарi в,  робi т,  послуг) 
Чистий доход  ( виручка)   вi д реалi зацi ї продукцi ї за рi к,   що закi нчився 31 
грудня 
2018 року,  представлений таким чином: 
( у тисячах гривень) 
Чистий доход вi д реалi зацi ї продукцi ї  ( товарi в,  робi т,  послуг) 46744 
Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї  ( товарi в, робi т,  послуг) 
Собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) за рi к, що закi нчився 
31 грудня 2018 року,  представлена таким чином: 
( у тисячах гривень) 
Собi вартi сть    реалi зованої продукцi ї  ( товарi в, робi т,  послуг) 37836 
  
I ншi операцi йнi I ншi операцi йнi 7167 
доходи 
доходи за рi к 
 
Адмi нi стративнi витрати Адмi нi стративнi витрати    за рi к 12078 
4.18.  Операцi ї з пов' язаними сторонами Операцi ї з пов' язаними сторонами. 
Члени   наглядової ради та члени виконавчого органу отримували компенсацi ї,  як 
визначено в МСБО 19 " Виплати працi вникам ",    короткостроковi виплати 
працi вникам, такi,  як заробi тна плата працi вникам та службовцям,   внески на 
соцi альне забезпечення,   оплаченi щорi чнi вi дпустки та оплата тимчасової 
непрацездатностi. Також,   вi дповi дно до ст.71.  ЗУ 9Про акцi онернi товариства9 
ПрАТ 9ПРОМЗВ' ЯЗОК9 здi йснює правочини,  щодо вчинення яких є заi нтересованi сть  ,   
якi не перевищує 1 вi дсоток вартостi активi в за даними останньої рi чної фi нансової 
звi тностi акцi онерного товариства.  Статутом акцi онерного товариства не 
встановлене нижче граничне значення,  а також не встановлюванi додатковi випадки 
вi днесення правочину до правочину i з заi нтересованi стю. Данi правочини є 
незначними,  вартi сть менше нi ж ринкова та не впливають на фi нансовий результат 
ПрАТ 9ПРОМЗВ' ЯЗОК9. 
  
 
Генеральний директор  Вехалевський Д. О. 
 
Головний бухгалтер  Хома Л.I 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну 
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Генеральний 
директор Вехалевський Дмитро Олексійович. 
 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
21.09.2018 21.09.2018 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
12.03.2018 12.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                   

19.10.2018 22.10.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                            
09.01.2018 10.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                              

 
 


