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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              30.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 30/04-1 
                  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       Бондаренко Володимир 

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

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство виробнича проектно-будiвельна фiрма 
"АТЛАНТ" 

2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

19016506 

4. Місцезнаходження 
емітента 

02192 м. Київ Днiпровський р-н м.Київ бул.Дарницький, 8-А 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

044-500-31-36 044-500-31-36 

6. Адреса електронної 
пошти 

126@comreg.com.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) 

19.04.2019 
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 

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://atlant.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7  

30.04.2019 

  (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.  

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.  

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.  

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. 

X 

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. X 

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" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
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" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
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" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
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" 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 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 виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 №400314 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.05.1995 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  1500000.00 

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) 476 

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

41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 25.11  ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ 

 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 

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

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ 

2) МФО банку  320649 

3) Поточний рахунок  26002052622642 

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

 д/н 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Протягом звітного року змін в організаційній структурі до попередніх років не 
було. 
 

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 
 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 
працівників операційним потребам емітента. Підготовка проводиться безпосередньо на 
виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення 
кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з 
низькою кваліфікацією  за більш досвідченими спеціалістами. 
 

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 
 
Емытент не належить до будь- яких об' єднань підприємств 
 

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 
 
Ємітент не провадить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь- які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не 
поступало. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Приватне акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
відповідно до чинного законодавства України є платником податку на загальних 
підставах. Амортизація основних засобів здійснюється згідно податкового кодексу. 
 

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; 
 
Приватне акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
виконує замовлення на будівництво житлових багатоповерхових монолітних будинків. 
 

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 
 
Не планує. 
 

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 
 
Приватне акціонерне товариство " Виробнича проектно - будівельна фірма " Атлант." 
має власну виробничу базу ( м. Коцюбинське, м. Бровари), дільницю головного 
механіка( м. Бровари). 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово- економічні 
проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-
матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг ( опалення, 
електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно- мастильні матеріали), 
подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі 
податки до бюджету, які не пов' язані з операційною діяльністю Товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати 
матеріально- технічну базу, що потребує інвестицій ( фінансування), із залученням 
яких є труднощі. 
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово- економічні 
проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-
матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг ( опалення, 
електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно- мастильні матеріали), 
подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі 
податки до бюджету, які не пов' язані з операційною діяльністю Товариства, а саме 
земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати 
матеріально- технічну базу, що потребує інвестицій ( фінансування), із залученням 
яких є труднощі. 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок 
використання коштів, отриманих від здійснення фінансово- господарської діяльності. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених та невиконаних договорів ( контрактів) не було. 



 

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) 
 
Будівництво житлових багатоквартирних будинків. Та здача в експлуатацію готового 
житла. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для 
власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а 
також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній- конкурентів 
всеукраїнського та регіональних ринків. 
 

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 немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Генеральний директор, виконавча дирекція 
Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович 

Член виконавчої дирекції, Головний бухгалтер Радченко Наталiя Олександрiвна 
Член виконавчої дирекції Павлов Олександр Вiкторович 

 

Наглядова рада Голова та Члени Наглядової ради 
Член Наглядової ради Васляєв Віктор Володимирович 
Член наглядової ради Каган Вадим Владиславович 
Голова Наглядової ради Климець Володимир Павлович 

 

 



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 

Бондаренко Володимир Володимирович 

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** 

МВС України 
--- 
Начальник Департаменту боротьби з економiчною 
злочиннiстю 

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

04.03.2015 безстроково 
9) Опис    Посадова особа Генеральний Директор Товариства Бондаренко Володимир Володимирович  
призначений 04.03.2015 року у зв'язку з пропозиціями та рішенням Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник фінансового директора ТОВ 
"Компанія з управління будівельними проектами". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 
(Протокол №1 від 04.03.2015 р.).Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій 
такій особі емітентом немає. Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття 
інформації про стаж роботи.  
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
1) Посада Член виконавчої дирекції, Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Радченко Наталiя Олександрiвна 

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** 

ТОВ "Компанiя з управлiння будiвельними проектами" 
--- 
Заступник фiнансового директора 

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

20.05.2014 безстроково 
9) Опис    Посадова особа Член виконавчої дирекцiї Радченко Наталiя Олександрiвна призначена 20.05.2014 
року у зв'язку з пропозицiями Генерального директора та рiшення Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Заступник фiнансового директора ТОВ "Компанiя 
з управлiння будiвельними проектами". Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 
вiд 20 травня 2014 р.). Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про 
стаж роботи. Протягом звітного періоду зміни на посаді невідбувалися. 
 
1) Посада Член виконавчої дирекції 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Павлов Олександр Вiкторович 

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** 

ТОВ "Атлант 2К" 
--- 
заступник директора з економiки 

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

20.05.2014 безстроково 



9) Опис    Посадова особа Член виконавчої дирекцiї Павлов Олександр Вiкторович призначений 20.05.2014 
року у зв'язку з пропозицiями Генерального директора та рiшення Наглядової ради Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ "Атлант 2К", заступник директора з 
економiки. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 вiд 20 травня 2014 р.). 
Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями  
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи. Протягом 
звітного періоду зміни на посаді невідбувалися. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Васляєв Віктор Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1955 
5) Освіта** Вища Київський інженерно- будівельний інститут 1978 р. 
6) Стаж роботи (років)** 29 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ЗНІіПі 
--- 
головний архітектор проекту 

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

19.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Васляєву Вiктору Володимировичу 
19.04.2016 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє пакетом акцiй - 2500,00 грн., що 
становить частку - 0,1666% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: головний архiтектор ПрАТ ВПБФ "Атлант". Рiшення прийнято рiчними 
загальними зборами акцiогнерiв Товариства (Протокол вiд 19.04.2016 року). Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначені статутом товариства. Загальний стаж роботи 29 років. 
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 

Каган Вадим Владиславович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1941 
5) Освіта** Вища Київський iнженерно- будiвельний iнститут 1980 р. 
6) Стаж роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ ВПБФ «Атлант» 
--- 
Генеральний Директор 

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

19.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Кагану Вадиму Владиславовичу 
19.04.2016 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє пакетом акцiй - 695630,00 грн., що 
становить частку - 46,3753% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний Директор, Член Наглядової ради ПрАТ ВПБФ "Атлант". 
Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiогнерiв Товариства (Протокол вiд 19.04.2016 року). 
Загальний стаж роботи: Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Зміни в складі посадової особи 
протягом звітного періоду не відбувались. 
 
 
1) Посада Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Климець Володимир Павлович 

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** 

ТОВ "О-НЕТ" 
--- 
директор 

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

19.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Климцю Володимиру Павловичу 
19.04.2016 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв, рiшення Наглядової ради та рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 
роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "О-НЕТ". Рiчнi 
збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 19.04.2016 року) призначили Климця Володимира Павловича на 
посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2016 року обрали його Головою 
Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про 
стаж роботи. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Ревізор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Субота Олексій Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1954 
5) Освіта** Вища харківський авіаційний інститут 
6) Стаж роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Київський механічний завод 
 
інженер - конструктор 

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

19.04.2016 на 3 роки 

9) Опис    Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства надано Суботi Олексiю Михайловичу 
19.04.2016 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
ВТВ ПрАТ ВПБФ "Атлант". Володiє пакетом акцiй - 2800,00 грн., що становить частку - 0,1866% в 
статутному капiталi Товариства. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiогнерiв Товариства 
(Протокол вiд 19.04.2016 року). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття інформації про стаж роботи.  
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 Бондаренко Володимир 
Володимирович  0 0 0 0 

Член виконавчої 
дирекції, Головний 

бухгалтер 
Радченко Наталiя 
Олександрiвна  0 0 0 0 

Член виконавчої 
дирекції 

Павлов Олександр 
Вiкторович  0 0 0 0 

Член Наглядової ради Васляєв Віктор 
Володимирович  250 0.16666666667 250 0 

Член наглядової ради Каган Вадим 
Владиславович  69563 46.37533333333 69563 0 

Голова Наглядової ради Климець Володимир 
Павлович  0 0 0 0 

Ревізор Субота Олексій 
Михайлович  280 0.18666666667 280 0 

Усього 70093 46.72866666667 70093 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах 
господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання 
кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. 

2. Інформація про розвиток емітента.  

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.) 

період 
Найменування показника 

звітний попередній 

Усього активів   1 086 879 766 700 

Основні засоби  (за залишковою вартістю) 23 667 20 6652 

Запаси  792 294 595 603 

Сумарна дебіторська заборгованість   123 906 46 616 

Гроші та їх еквіваленти 508 891 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  91 557 67 968 

Власний капітал  93 057 69 468 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1 500 1 500 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - 

Поточні зобов'язання і забезпечення 993 822 697 232 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 23 589 26 076 

Середньорічна кількість акцій (шт.)  150 000 150 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 157,26 173,84 

 
Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої 

діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого 
процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва 
Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за 
умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. 



 

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 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 та чинним законодавством України  протягом звітного періоду не 
було. 
 

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

X   
Дата проведення 11.04.2018 
Кворум зборів 99.78 

Опис Порядок денний: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
4.  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
5.  Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
6.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
7.  Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
8.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту 
Ревiзора. 
9.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 
10.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 
11.  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Нескоромного Андрiя Валерiйовича, Членом Лiчильної 
комiсiї Сенька Анатолiя Вiталiйовича. 
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: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборiв Васляєва Вiктора 
Володимировича. 
По питанню №4 порядку денного:  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за 
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або 
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi 
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з 
питань порядку денного - бюлетенями. Ведення зборiв доручити Нескоромному Андрiю Валерiйовичу. 
По питанню №5 порядку денного: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та затвердження 
заходiв за результатами його розгляду. 
Вирiшили: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 
заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi 
всiх служб Товариства. 



По питанню №6 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 чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї 
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 
По питанню №7 порядку денного:  Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 
Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Ревiзору продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх положень та 
чинного законодавства; 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 
Виконавчого органу, звiту Ревiзора. 
Вирiшили: 1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк. 
  Вирiшили: 2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 
  Вирiшили: 3) Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. 
По питанню №9 порядку денного:  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства  за 2017 рiк. 
По питанню №10 порядку денного:  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням 
вимог, передбачених законом. 
Вирiшили: Чистий прибуток за 2017 рiк у розмiрi 26 076 000,00 грн. розподiлити наступним чином: 5%, 
що складає 1 303 800,00 грн. направити до резервного капiталу Товариства, а iншi 95%, що складає 24 772 
200,00 грн. залишити у якостi нерозподiленого прибутку. 
По питанню №11 порядку денного:  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про 
характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
Вирiшили: Попередньо, термiном на один рiк, до 11.04.2019 року, схвалити значнi правочини, якi будуть 
вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором - Бондаренком Володимиром 
Володимировичем, граничною сукупно вартiстю до 50 000 000 (п'ятдесяти мiльйонiв) грн. 00 коп. 
Характер значних правочинiв: будь-якi договори або угоди, що вiдповiдають предмету дiяльностi 
Товариства у вiдповiдностi до Статуту, включаючи отримання кредитiв та позик. Всi значнi правочини 
Генеральному директору Товариства  Бондаренку Володимиру Володимировичу здiйснювати за поданням 
Наглядової ради Товариства. 
 
 
Було розглянуто всi пропозицiї до варiантiв рiшень з розгляду питань порядку денного, якi  
надавались особою що скликала збори, оскiльки iнших пропозицiй не надходило. Всi  
пропозицiї було затверджено. 

 
 
 
 

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 Зміна місця знаходження товариства 
 
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) Позачергові збори в звітному році не скликалися 

 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні 
збори відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачергові збори в звітному році не скликалися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 3 

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)                                        Комітети в складі наглядової ради відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
Комітети в складі наглядової ради відсутні 
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
Комітети в складі наглядової ради відсутні 
Персональний склад наглядової ради 

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

Климець Володимир Павлович  Голова Наглядової ради   X 
Каган Вадим Владиславович Член наглядової ради  X 
Васляєв Віктор Володимирович 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)                      д/н 
 
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)                                              д/н 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
  
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                                   д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович 

Генеральний директор з дотриманням 
рішень органів Товариства, положень 

Статуту та чинного законодавства України, 
здійснює і несе відповідальність за наступні 

дії: 
" визначає персональний склад, 

повноваження, умови оплати праці членів 
Виконавчої дирекції; 

" без довіреності представляє 
Товариство в усіх стосунках з будь-якими 
юридичними і фізичними особами, 

включаючи державні органи України та 
інших держав, натаріат, тощо, у межах 

своєї компетенції, передбаченої Статутом, 
рішеннями Загальних зборів акціонерів та 
його трудовим договором (контрактом); 
" вчиняє юридично значимі дії від 

імені Товариства без довіреності; 
" здійснює контроль за 

використанням та розпорядженням 
нерухомим та рухомим майном і 
матеріальними та нематеріальними 

активами Товариства, включаючи грошові 
кошти; 

" укладає та підписує від імені 
Товариства правочини (угоди, договори), 
включаючи зовнішньоекономічні договори 

(контракти);  
" укладає значні правочини або 

правочини, щодо якого є заінтересованість; 
" має право першого підпису 
фінансових документів Товариства, 
включаючи банківські документи; 



" підписує будь-які фінансові, 
бухгалтерські, податкові, банківські та інші 
документи і документи податкової звітності 

Товариства; 
" наймає на посади та звільняє з 

посад керівників структурних підрозділів та 
інших працівників Товариства; 

" видає накази та розпорядження, 
обов'язкові до виконання всіма 
працівниками Товариства; 

" приймає рішення про притягнення 
до відповідальності, у тому числі 

матеріальної, працівників що перебувають 
у трудових відносинах з Товариством; 

" відповідає за організацію 
бухгалтерського обліку у межах чинного 

законодавства України та згідно 
бухгалтерських принципів, політики, 
процедур і рішень Загальних зборів 

акціонерів та Наглядової ради Товариства, а 
також відповідає за забезпечення 
фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій у первинних 
документах, збереження оброблених 

документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого законодавством України 

терміну; 
" здійснює повсякденне управління 

діяльністю Товариства; 
" забезпечує дотримання 

Товариством законодавства України; 
" видає довіреності від імені 

Товариства; 
" видає довіреності від імені 
Товариства для укладання значних 

правочинів або правочинів, щодо яких є 
заінтересованість; 

" приймає рішення з усіх інших 
питань діяльності Товариства, які необхідні 
для досягнення цілей Товариства і не 

віднесені до компетенції Загальних зборів 
та Наглядової ради. 

 

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 своєї компетенції. 
 - 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:Високий 



- 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: Висока 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:на найвищому рівні 

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, введено посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  2  
 
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 Ні Ні Так 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Ні Ні Ні Так 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Ні Так Так 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Ні Ні Ні Так 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 
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 Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні 
 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   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)  Ні 
 
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)                                        д/н 
 
 
 
 
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 

Ні Так Так Ні Так 
Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Так Так Так 
Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Ні 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
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)                                        д/н 
 
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)                                        д/н 
 

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 Каган Вадим Владиславович  46.3753333 
2 Климець Ольга Анатолiївна  20 
3 Климець Павло Анатолiйович  30 

 

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 

150000 4307 

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

систему України" та Листа Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 

12.10.2013 

 
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 

  
 
Наглядова рада: 
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів і здійснюється за рішенням Загальних зборів за принципом 
представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування.  
Члени Наглядової ради обираються на строк 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними 
зборами акціонерів Товариства. 
Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 
трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом виконавчої дирекції, ревізором Товариства. 
Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження 
іншій особі.  
Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.  
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової 
ради.  
Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 



З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного 
з ним. 
 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
o за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
o у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
o у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 
o у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
 
Генеральний директор: 
.  Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. 
Повноваження членів Виконавчої дирекції припиняються за рішенням Генерального директора. 
З питання припинення повноважень Генерального директора рішення Наглядової ради приймається простою 
більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової 
ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття цього 
рішення. 
У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, або відсторонення від виконання 
його повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального 
директора. 
Ревізор: 
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори з числа акціонерів 
обирають Ревізора. 
Ревізор може обиратися на період, визначений Загальними зборами, але не більше ніж на 3 (три) роки шляхом 
комулятивного голосування. 
Не може бути Ревізором особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів управління 
Товариства. 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Наглядова рада: 
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
" затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
" підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами; 
" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або 
за пропозицією виконавчої дирекції, а також у інших випадках встановлених законом. 
" прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
" прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 
" обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчої дирекції; 
" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
" обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів; 
" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встанвлення 
розміру оплати його послуг; 
" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів; 
" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та мають право на участь у загальних зборах; 
" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 
заснування інших юридичних осіб; 
" вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 
"  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 
акціонерного товариства; 
" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності 
власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. 



Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими 
органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 
Генеральний директор: 
До компетенції Виконавчої дирекції входить: 
" управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та 
Наглядової ради; 
" забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
" розробка основних напрямків діяльності Товариства; 
" визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та 
контроль за їх виконанням; 
" керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; 
" визначення та затвердження організаційної структури Товариства; 
" затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною 
професійною діяльністю Товариства, з питань страхування, тощо; 
" визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; 
" підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та 
Наглядової ради; 
" підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків 
Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами; 
" підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності 
Товариства на звітні дати; 
" розгляд матеріалів ревізій та перевірок; 
" заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; 
" визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; 
" інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства. 
 
Ревізор: 
Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора. 
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових 
Загальних зборів.  
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, Виконавчої дирекції у випадках, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. 
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, 
якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями 
Загальних зборів. 
Товариство та Генеральний директор забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених 
чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів. 
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор 
готує звіт та висновки, в яких міститься інформація про: 
o підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 
o факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської 
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" 
Свідоцтво про внесення  до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності  
№ 4712 від 28.09.2017 р.,  
                                    03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 
  ЄДРПОУ 31058616 
 
 
 
 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
з надання впевненості 
щодо Звіту про корпоративне управління 
Приватного акціонерного товариства 
"Виробнича Проектно-Будівельна Фірма                                                                          "Атлант" 
 
за 2018 рік.   
           
АДРЕСАТ 
  
Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного   
акціонерного товариства  "Виробнича Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" адресовано Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Приватного   акціонерного товариства  
"Виробнича Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" (далі - Товариство). 



 
 ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 
 
Повна назва товариства Приватне акціонерне товариство "Виробнича Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" 
Код за ЄДРПОУ 19016506 
Місцезнаходження:  02192, м. Київ,  Дарницький бульвар, буд. 8-А 
Номер та дата державної реєстрації № 1067 120 0000 002207 
Дата державної реєстрації: 30.05.1995 р.; 
Дата запису: 02.03.2005 р. 
Місцезнаходження реєстраційної справи Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація 
КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 
 
 
 
 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ 
 
 Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного   акціонерного товариства  "Виробнича 
Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", 
а також вимог чинного законодавства України.  
 Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів 
акціонерів персональний склад наглядової ради та однооосібного виконавчого органу, інформацію про проведені 
засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, 
які є власниками значного пакета акцій Приватного   акціонерного товариства  "Виробнича Проектно-Будівельна 
Фірма "Атлант", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 
товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб 
товариства. 
          Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента  відповідно до 
вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із 
змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-
1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 
          Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління Приватного   акціонерного товариства  
"Виробнича Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою 
оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки 
достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо 
вони є, з перевіреною аудитором інформацією. 
 
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ 
 
Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у  п. 63 Міжнародного 
стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 
23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 
955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи 
складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. 
Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ 
ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
 Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства  "Виробнича Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" 
несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства 
України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий 
внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не 
містить суттєвих викривлень та помилок. 
 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
 
          Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне 
управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у 
відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".  
        Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій 
товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи 
складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та 
інших документів з корпоративного управління, а також  дотримання нормативних вимог щодо діяльності 
акціонерного товариства. 
         Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та 
інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення 



інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних 
аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності 
отриманих доказів. 
        Оскільки метою  перелічених  вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, 
даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління  та не 
стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. 
        Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку. 
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
      На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства  "Виробнича 
Проектно-Будівельна Фірма "Атлант" за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших 
документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства  "Виробнича Проектно-Будівельна 
Фірма "Атлант" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 
3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. 
 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
 
Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" 
Код за ЄДРПОУ 31058616 
Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане 
Аудиторською Палатою України 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 
року, яке чинне до 31.12.2023 року 
Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат  серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії 
до 22.07.2023 р. 
                
                  ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 
- дата та номер договору на виконання завдання № 04-18 від 04 березня 2019 р. 
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 27.03.2019 р. - 10.04.2019 р. 
 
                  Дата аудиторського звіту - 10 квітня 2019 року        
                             
 
              Директор  
ПП "ІНФОРМАУДИТ"                                                      К.Ю. Прокопчук 
 



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 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Каган Вадим Владиславович 69563 46.37533333333 69563 0 

Климець Ольга Анатолiївна 30000 20 30000 0 

Климець Павло Анатолiйович 45000 30 45000 0 

Усього 144563 96.375333333333 144563 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 150000 10 

Крім інших прав, визначених у 
Статуті або передбачених чинним 

законодавством України, акціонерам 
Товариства надається однакова 

сукупність прав, включаючи права 
на: 

• участь в управлінні 
Товариством у порядку, 
визначеному чинним 

законодавством України та 
Статутом; 

• отримання дивідендів;  
• здійснення відчуження акцій 
у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та 
Статутом; 

• отримання інформації про 
господарську діяльність Товариства. 
На вимогу акціонера Товариство 
зобов'язане надавати йому для 

ознайомлення документи, а також їх 
копії у порядку, передбаченому 

Статтею 16 Статуту;  
• отримання, у разі ліквідації, 

частини майна Товариства або 
грошову компенсацію її вартості; 
• інші права, передбачені 
чинним законодавством України. 

 Крім інших зобов'язань, визначених 
у Статуті або передбачених чинним 
законодавством України, акціонери 

Товариства зобов'язані: 
• дотримуватися Статуту та 

Публічна пропозиція відсутня, допуску 
до торгів на біржі немає 



інших внутрішніх нормативних 
документів, виконувати рішення 
Загальних Зборів акціонерів; 

• виконувати свої 
зобов'язання перед Товариством, у 

тому числі ті, що пов'язані з 
майновою участю, а також 

оплачувати акції, що випускаються 
Товариством у розмірі, в порядку та 
засобами, що передбачені Статутом і 
рішеннями про розміщення акцій 

Товариства у відповідності до вимог 
чинного законодавства України; 

• не розголошувати 
комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про 
діяльність 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 

18.06.2013 79/1/2013 
Національна комісія 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

UA4000091755 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

10.00 150000 1500000.00 
100.000000000

000 

Опис 
Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється 
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Емітент протягом звітного періоду емісій цінних паперів не 
здійснював.  
 

 

10. 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 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 
прав передано іншій 

особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18.06.2013 79/1/2013 UA4000091755 150000 1500000.00 145693 0 0 

Опис У емітента є неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 

 



   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 19680.000 23667.000 0.000 0.000 19680.000 23667.000 

- будівлі та споруди 6514.000 8514.000 0.000 0.000 6514.000 8514.000 

- машини та обладнання 2353.000 3353.000 0.000 0.000 2353.000 3353.000 

- транспортні засоби 181.000 368.000 0.000 0.000 181.000 368.000 

- земельні ділянки 3580.000 3880.000 0.000 0.000 3580.000 3880.000 

- інші 7052.000 7552.000 0.000 0.000 7052.000 7552.000 

2. Невиробничого призначення 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 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 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

Усього 19681.000 23667.000 0.000 0.000 19681.000 23667.000 

 
Пояснення :  будівлі та споруди  Знос 2553 тис. грн., ступінь використання 100% 
машини та обладнання Знос 5536 тис. грн., ступінь використання 100% 
транспортні засоби Знос 4403 тис. грн., ступінь використання 100% 
інші Знос 6527 тис. грн., ступінь використання 100% 
Обмежень на використання основних засобів немає. 
 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 93057 69468 

Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

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(93057.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1500.000 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 1667.00 Х Х 
Кредит у банку ____ д/н 1667.00 0.000 д/н 
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 2023.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 990132.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 993822.00 Х Х 
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:  

Поточнi зобов'язання:  
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 68727 т.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
- з бюджетом - 2023 т.грн.  
- зi страхування - 674 т.грн.  
- з оплати працi - 2564 т.грн.  
Iншi поточнi зобов'язання - 918167 т.грн. 

 



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

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" 

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

31058616 

Місцезнаходження 03057 м. Київ д/н м.Київ вул. Смоленська, 6, кімната 101 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

4712 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

28.09.2017 

Міжміський код та телефон д/н 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Підготовка аудиторського висновку 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою віповідальністю "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, 65, оф.410 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

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 

15.07.2010 

Міжміський код та телефон (044) 289-10-70 
Факс (044) 289-34-78 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них 

цінних паперів в наслідок дематеріалізації. 
 
 
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 
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/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 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича проектно-
будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8036600000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І 
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників  476   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 02192 м. Київ Днiпровський р-н м.Київ бул.Дарницький, 8-А, т.044-
500-31-36 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 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 32 18 

первісна вартість 1001 75 75 
накопичена амортизація 1002 43 57 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 54 54 
Основні засоби 1010 20662 23667 
первісна вартість 1011 40152 44238 
знос 1012 19490 20571 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 5 5 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 20753 23744 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 595603 792294 

Виробничі запаси 1101 25104 24780 
Незавершене виробництво 1102 359550 495110 
Готова продукція 1103 210949 272404 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 4067 13007 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- 2367 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 1166 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42549 107366 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 -891 508 
Рахунки в банках 1167 -891 508 
Витрати майбутніх періодів 1170 248 279 
Інші оборотні активи 1190 104371 147314 
Усього за розділом II 1195 745947 1063135 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 



Баланс 1300 766700 1086879 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

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

1400 1500 1500 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 67968 91557 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 69468 93057 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

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

1600 -- 1667 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 31560 68727 
розрахунками з бюджетом 1620 2220 2023 
у тому числі з податку на прибуток 1621 1588 1195 
розрахунками зі страхування 1625 349 674 
розрахунками з оплати праці 1630 1458 2564 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 661645 918167 
Усього за розділом IІІ 1695 697232 993822 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 766700 1086879 
 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Радченко Наталія Олександрівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
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 504563 405142 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (422296) (314769) 

Валовий:   
     прибуток  2090 82267 90373 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 3762 620 
Адміністративні витрати  2130 (10690) (11288) 
Витрати на збут 2150 (43849) (45298) 
Інші операційні витрати  2180 (2693) (2553) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 28797 31854 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (26) (40) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (13) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 28771 31801 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5182 -5725 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 23589 26076 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
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 23589 26076 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 349489 237749 
Витрати на оплату праці 2505 32312 20756 
Відрахування на соціальні заходи 2510 7153 4591 
Амортизація 2515 3727 3297 
Інші операційні витрати 2520 317577 201142 
Разом 2550 710258 467535 
 
 

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 150000 150000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 150000 150000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 157.26000000 173.84000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 157.26000000 173.84000000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Радченко Наталія Олександрівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича проектно-
будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
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 910067 197333 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 29 365 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 -- 444353 
Надходження від повернення авансів 3020 15467 210 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 -- 10 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 370 
Інші надходження 3095 432 -- 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (800768) (576097) 

Праці 3105 (24486) (16460) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (6868) (4566) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (30395) (18749) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (5575) (5035) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (16525) (7820) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (8295) (5894) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (63008) (13250) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (--) (252) 
Інші витрачання 3190 (242) (620) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 228 12647 
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 -- 69 
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 -- 69 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 61009 23467 
Інші надходження 3340 1667 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 61505 38804 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1171 -15337 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1399 -2621 
Залишок коштів на початок року 3405 -891 1730 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 508 -891 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Радченко Наталiя Олександрiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство виробнича 
проектно-будівельна фірма "АТЛАНТ" 

за ЄДРПОУ 19016506 

 
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 1500 -- -- -- 67968 -- -- 69468 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

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

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 1500 -- -- -- 67968 -- -- 69468 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 23589 -- -- 23589 

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 -- -- -- -- 23589 -- -- 23589 
Залишок на кінець року 4300 1500 -- -- -- 91557 -- -- 93057 
 
д/ н 
 
 
Генеральний директор ________________ Бондаренко Володимир Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Радченко Наталiя Олександрiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "ВПБФ "АТЛАНТ" 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 Бондаренко Володимир Володимирович. 



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб 
або найменування юридичних осіб, що є 

сторонами договору 

Дата 
укладення 
договору та 

дата набрання 
чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість акцій 
(часток), що належать 

особам, які уклали 
договір, на дату його 

укладення 

Кількість простих 
акцій (часток) 

товариства, що надає 
особі можливість 
розпоряджатися 

голосами на 
загальних зборах 

товариства, на дату 
виникнення обов'язку 

надіслати таке 
повідомлення 

Каган Вадим Владиславович                                                                                                                          
15.11.2018 
15.11.2018 

Дата укладення Договору, тобто «15» 
листопада 2018р., є датою з якої всі 
вищезазначені особи – акціонери 
ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", як особи, 
що діють спільно, вважаються 
власниками домінуючого 

контрольного пакета акцій ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ". 

Це дозволяє вищезазначених осіб – 
акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" 
розглядати, як «осіб, що діють 
спільно», та які є власниками  

Домінуючого контрольного пакета 
акцій в статутному капіталі ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", що складає 

96,3753% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", виключно з метою 
реалізації їхнього права на викуп 

акцій у міноритарних акціонерів, що 
не є сторонами Договору, у розмірі 
3,6247% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", відповідно до ст. 
65-2 Закону України «Про акціонерні 

товариства». 

До завершення Сквіз-ауту 69563 

69563 

Опис Відповідно до Договору Каган Вадим Владиславович є уповноваженою особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, 



передбачених законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", що не є 
сторонами Договору 

Климець Павло Анатолійович                                                                                
15.11.2018 
15.11.2018 

Це дозволяє вищезазначених осіб – 
акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" 
розглядати, як «осіб, що діють 
спільно», та які є власниками  

Домінуючого контрольного пакета 
акцій в статутному капіталі ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", що складає 

96,3753% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", виключно з метою 
реалізації їхнього права на викуп 

акцій у міноритарних акціонерів, що 
не є сторонами Договору, у розмірі 
3,6247% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", відповідно до ст. 
65-2 Закону України «Про акціонерні 

товариства». 
 

Дата укладення Договору, тобто «15» 
листопада 2018р., є датою з якої всі 
вищезазначені особи – акціонери 
ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", як особи, 
що діють спільно, вважаються 
власниками домінуючого 

контрольного пакета акцій ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ". 

до завершення сквіз-ауту 45000 

45000 

Опис 
Відповідно до Договору Каган Вадим Владиславович є уповноваженою особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, 
передбачених законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", що не є 
сторонами Договору 

Климець Ольга Анатоліївна                                       15.11.2018 
15.11.2018 

Це дозволяє вищезазначених осіб – 
акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" 
розглядати, як «осіб, що діють 
спільно», та які є власниками  

Домінуючого контрольного пакета 
акцій в статутному капіталі ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", що складає 

96,3753% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", виключно з метою 

до завершення сквізауту 30000 

30000 



реалізації їхнього права на викуп 
акцій у міноритарних акціонерів, що 
не є сторонами Договору, у розмірі 
3,6247% статутного капіталу ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ", відповідно до ст. 
65-2 Закону України «Про акціонерні 

товариства». 
 

Дата укладення Договору, тобто «15» 
листопада 2018р., є датою з якої всі 
вищезазначені особи – акціонери 
ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", як особи, 
що діють спільно, вважаються 
власниками домінуючого 

контрольного пакета акцій ПРАТ 
ВПБФ "АТЛАНТ". 

Опис 
Відповідно до Договору Каган Вадим Владиславович є уповноваженою особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, 
передбачених законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних акціонерів ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ", що не є 
сторонами Договору 

 



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 
07.03.2018 07.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     

19.11.2018 16.11.2018 
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 
її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій                                                             

 


