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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)

Директор 	 	 	
СОБЧУК	ВІТАЛІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ

(посада) 	 (підпис) 	
(прізвище	та	ініціали	керівника

або	уповноваженої	особи
емітента)

Річна	інформація	емітента	цінних	паперів
за	2020	рік

I.	Загальні	відомості

1.	Повне	найменування	емітента.

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДАКОР	ВЕСТ"

2.	Організаційно-правова	форма.
Акціонерне
товариство

3.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи. 03118357

4.	Місцезнаходження.

Рівненська	область
35600	місто	Дубно
ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок	184

5.	Міжміський	код,	телефон	та	факс. +38	03656	33184
6.	Адреса	електронної	пошти. kochkalova@ulf.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).

Рішення	наглядової
ради	емітента	№	1	від
08.04.2021

8.	Найменування,	ідентифікаційний	код	юридичної	особи,	країна	реєстрації

Державна	установа
"Агентство	з	розвитку
iнфраструктури



юридичної	особи	та	номер	свідоцтва	про	включення	до	Реєстру	осіб,
уповноважених	надавати	інформаційні	послуги	на	фондовому	ринку,	особи,
яка	здійснює	діяльність	з	оприлюднення	регульованої	інформації	від	імені
учасника	фондового	ринку	(у	разі	здійснення	оприлюднення).

фондового	ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

9.	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	подання	звітності	та/або	адміністративних	даних	до
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	(у	разі,	якщо
емітент	не	подає	Інформацію	до	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та
фондового	ринку	безпосередньо).

Державна	установа
"Агентство	з	розвитку
iнфраструктури
фондового	ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II.	Дані	про	дату	та	місце	оприлюднення	річної	інформації

Річну	інформацію	розміщено	на	власному	веб-сайті	учасника
фондового	ринку

www.dakorwest.com/
звітність/ 28.04.2021

	 (URL-адреса	сторінки) (дата)

Зміст

1.	Основні	відомості	про	емітента ☑
2.	Інформація	про	одержані	ліцензії	(дозволи)	на	окремі	види	діяльності ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
3.	Відомості	про	участь	емітента	в	інших	юридичних	особах ☑
4.	Інформація	щодо	корпоративного	секретаря ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
5.	Інформація	про	рейтингове	агентство ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	емiтента,	оскiльки	товариство	не
користувалось	послугами	жодного	з	рейтингових	агенств	протягом	звiтного	року.
6.	Інформація	про	наявність	філіалів	або	інших	відокремлених	структурних	підрозділів	емітента ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	емiтент	не	має	фiлiалiв	або	iнших
вiдокремлених	структурних	пiдроздiлiв.
7.	Судові	справи	емітента ◻
Інформація	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.

8.	Штрафні	санкції	щодо	емітента ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	-	за	звiтний	перiод	емiтент	не	мав



штрафних	санкцiй.
9.	Опис	бізнесу ☑
10.	Інформація	про	органи	управління	емітента,	його	посадових	осіб,	засновників	та/або
учасників	емітента	та	відсоток	їх	акцій	(часток,	паїв)

☑
10.1.	інформація	про	органи	управління ☑
10.2.	інформація	про	посадових	осіб	емітента ☑
10.2.1.	інформація	щодо	освіти	та	стажу	роботи	посадових	осіб	емітента ☑
10.2.2.	інформація	про	володіння	посадовими	особами	емітента	акціями	емітента ☑
10.2.3.	інформація	про	будь-які	винагороди	або	компенсації,	які	мають	бути	виплачені
посадовим	особам	емітента	в	разі	їх	звільнення

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
10.3.	інформація	про	засновників	та/або	учасників	емітента,	відсоток	акцій	(часток,	паїв) ☑
11.	Звіт	керівництва	(звіт	про	управління) ☑
11.1.	вірогідні	перспективи	подальшого	розвитку	емітента ☑
11.2.	інформація	про	розвиток	емітента ☑
11.3.	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

☑

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

☑

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

☑
11.4.	звіт	про	корпоративне	управління ☑
11.4.1.	власний	кодекс	корпоративного	управління,	яким	керується	емітент ☑
11.4.2.	кодекс	корпоративного	управління	фондової	біржі,	об`єднання	юридичних	осіб	або	інший
кодекс	корпоративного	управління,	який	емітент	добровільно	вирішив	застосовувати

☑
11.4.3.	інформація	про	практику	корпоративного	управління,	застосовувану	понад	визначені
законодавством	вимоги ☑

11.4.4.	інформація	про	проведені	загальні	збори	акціонерів	(учасників) ☑
11.4.5.	інформація	про	наглядову	раду ☑
11.4.6.	інформація	про	виконавчий	орган ☑
11.4.7.	опис	основних	характеристик	систем	внутрішнього	контролю	і	управління	ризиками
емітента

☑
11.4.8.	перелік	осіб,	які	прямо	або	опосередковано	є	власниками	значного	пакета	акцій	емітента ☑
11.4.9.	інформація	про	будь-які	обмеження	прав	участі	та	голосування	акціонерів	(учасників)	на
загальних	зборах	емітента

☑



11.4.10.	порядок	призначення	та	звільнення	посадових	осіб	емітента ☑
11.4.11.	повноваження	посадових	осіб	емітента ☑
12.	Інформація	про	власників	пакетів	5	і	більше	відсотків	акцій	із	зазначенням	відсотка,
кількості,	типу	та/або	класу	належних	їм	акцій

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

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	оскiльки	емiтен	протягом	звiтного	перiоду
вiдповiдну	iнформацiю	не	отримував.
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

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
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

◻

Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
16.	Інформація	про	структуру	капіталу,	в	тому	числі	із	зазначенням	типів	та	класів	акцій,	а	також
прав	та	обов`язків	акціонерів	(учасників)

☑
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

☑

17.1.	інформація	про	випуски	акцій	емітента ☑
17.2.	інформація	про	облігації	емітента ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	оскiльки	емiтент	не	випускав	облiгацiй.

17.3.	інформація	про	інші	цінні	папери,	випущені	емітентом
◻

Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	емiтент	не	випускав	iнших
цiнних	паперiв	окрiм	акцiй.
17.4.	інформація	про	похідні	цінні	папери	емітента ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	емiтент	не	випускав	похiднi	цiннi
папери.
17.5.	інформація	про	забезпечення	випуску	боргових	цінних	паперів ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
17.6.	інформація	про	придбання	власних	акцій	емітентом	протягом	звітного	періоду ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	протягом	звiтного	перiоду
емiтент	не	придбавав	власнi	цiннi	папери.
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)

◻

Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II



"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
19.	Інформація	про	наявність	у	власності	працівників	емітента	цінних	паперів	(крім	акцій)
такого	емітента

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	оскiльки	емiтент	не	випускав	iнших	цiнних
паперiв	крiм	акцiй.
20.	Інформація	про	наявність	у	власності	працівників	емітента	акцій	у	розмірі	понад	0,1	відсотка
розміру	статутного	капіталу

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	-	у	працiвникiв	емiтента	немає	у	власностi
акцiй	у	розмiрi	понад	0,1	вiдсотка	розмiру	статутного	капiталу	.
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

◻

Обмежень	щодо	обiгу	цiнних	паперiв	емiтента	не	має.	Акціонери	товариства	не	мають
переважного	права	на	придбання	акцій	товариства,	які	пропонуються	їх	власником	до	продажу
третій	особі,	згідно	статуту	товариства.
22.	Інформація	про	загальну	кількість	голосуючих	акцій	та	кількість	голосуючих	акцій,	права
голосу	за	якими	обмежено,	а	також	кількість	голосуючих	акцій,	права	голосу	за	якими	за
результатами	обмеження	таких	прав	передано	іншій	особі

☑

23.	Інформація	про	виплату	дивідендів	та	інших	доходів	за	цінними	паперами ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	емiтента	оскiльки	емiтент	не	виплачував
дивiденди	або	iншi	доходи	за	цiнними	паперами,	протягом	звiтного	перiоду.

24.	Інформація	про	господарську	та	фінансову	діяльність	емітента ☑

24.1.	інформація	про	основні	засоби	емітента	(за	залишковою	вартістю) ☑
24.2.	інформація	щодо	вартості	чистих	активів	емітента ☑
24.3.	інформація	про	зобов`язання	емітента ☑
24.4.	інформація	про	обсяги	виробництва	та	реалізації	основних	видів	продукції ◻
Інформація	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.
24.5.	інформація	про	собівартість	реалізованої	продукції ◻
Інформація	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.
24.6.	інформація	про	осіб,	послугами	яких	користується	емітент ☑
25.	Інформація	про	прийняття	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних
правочинів

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
26.	Інформація	про	вчинення	значних	правочинів ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".



27.	Інформація	про	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість ◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
28.	Інформація	про	осіб,	заінтересованих	у	вчиненні	товариством	правочинів	із
заінтересованістю,	та	обставини,	існування	яких	створює	заінтересованість

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
29.	Річна	фінансова	звітність ☑
30.	Відомості	про	аудиторський	звіт	незалежного	аудитора,	наданий	за	результатами	аудиту
фінансової	звітності	емітента	аудитором	(аудиторською	фірмою)

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	Товариство	не	проходило	аудит
фiнансової	звiтностi.

31.	Річна	фінансова	звітність	поручителя	(страховика/	гаранта),	що	здійснює	забезпечення
випуску	боргових	цінних	паперів	(за	кожним	зобов`язаньом	забезпечення	окремо)

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	на	пiдставi	пункту	5	глави	4	роздiлу	II
"Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	паперiв".
32.	Твердження	щодо	річної	інформації ☑
33.	Інформація	про	акціонерні	або	корпоративні	договори,	укладені	акціонерами	(учасниками)
такого	емітента,	яка	наявна	в	емітента

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї,	оскiльки	така	iнформацiя	у	емiтента
вiдсутня.
34.	Інформація	про	будь-які	договори	та/або	правочини,	умовою	чинності	яких	є	незмінність
осіб,	які	здійснюють	контроль	над	емітентом

◻
Інформація	не	включена	до	складу	рiчної	iнформацiї	оскiвльки	така	iнформацiя	вiдсутня	у
емiтента.
35.	Відомості	щодо	особливої	інформації	та	інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	що	виникала
протягом	звітного	періоду

☑
36.	Інформація	про	випуски	іпотечних	облігацій ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.	Інформація	про	склад,	структуру	і	розмір	іпотечного	покриття ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.1.	інформація	про	розмір	іпотечного	покриття	та	його	співвідношення	з	розміром	(сумою)
зобов`язань	за	іпотечними	облігаціями	з	цим	іпотечним	покриттям

◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.2.	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

◻

Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.3.	інформація	про	заміни	іпотечних	активів	у	складі	іпотечного	покриття	або	включення
нових	іпотечних	активів	до	складу	іпотечного	покриття

◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.4.	відомості	про	структуру	іпотечного	покриття	іпотечних	облігацій	за	видами	іпотечних ◻



активів	та	інших	активів	на	кінець	звітного	періоду
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
37.5.	відомості	щодо	підстав	виникнення	у	емітента	іпотечних	облігацій	прав	на	іпотечні	активи,
які	складають	іпотечне	покриття	станом	на	кінець	звітного	року

◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.

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

◻

Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
39.	Інформація	про	випуски	іпотечних	сертифікатів ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
40.	Інформація	щодо	реєстру	іпотечних	активів ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
41.	Основні	відомості	про	ФОН ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
42.	Інформація	про	випуски	сертифікатів	ФОН ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
43.	Інформація	про	осіб,	що	володіють	сертифікатами	ФОН ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
44.	Розрахунок	вартості	чистих	активів	ФОН ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
45.	Правила	ФОН ◻
Емiтент	не	здiйснював	випуск	iпотечних	цiнних	паперiв.
46.	Примітки ◻

III.	Основні	відомості	про	емітента

1.	Повне	найменування
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	"ДАКОР	ВЕСТ"
2.	Скорочене	найменування
ПРАТ	"ДАКОР	ВЕСТ"
3.	Дата	проведення	державної	реєстрації
27.04.1995
4.	Територія	(область)
Рівненська	область
5.	Статутний	капітал	(грн)
1428571
6.	Відсоток	акцій	у	статутному	капіталі,	що	належить	державі
0
7.	Відсоток	акцій	(часток,	паїв)	статутного	капіталу,	що	передано	до	статутного	капіталу	державного
(національного)	акціонерного	товариства	та/або	холдингової	компанії



0
8.	Середня	кількість	працівників	(осіб)
3
9.	Основні	види	діяльності	із	зазначенням	найменування	виду	діяльності	та	коду	за	КВЕД
49.41	Вантажний	автомобiльний	транспорт
45.20	Технiчне	обслуговування	та	ремонт	автотранспортних	засобiв
77.31	Надання	в	оренду	сiльськогосподарських	машин	i	устатковання
10.	Банки,	що	обслуговують	емітента:
1)	найменування	банку	(філії,	відділення	банку),	який	обслуговує	емітента	за	поточним	рахунком	у
національній	валюті
АТ	"ПУМБ"
2)	МФО	банку
334851
3)	поточний	рахунок	у	національній	валюті	за	стандартом	IBAN
UA743348510000000026006113177
4)	найменування	банку	(філії,	відділення	банку),	який	обслуговує	емітента	за	поточним	рахунком	у
іноземній	валюті
-
5)	МФО	банку
-
6)	поточний	рахунок	у	іноземній	валюті	за	стандартом	IBAN
-

12.	Відомості	про	участь	емітента	в	інших	юридичних	особах

1)	Найменування:	ПрАТ	"Захiдний	торгово-промисловий	дiм"
2)	Організаційно-правова	форма:	Акціонерне	товариство
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	32665494
4)	Місцезнаходження:	35600,	Рiвненська	обл.,	мiсто	Дубно,	ПРОВУЛОК	ЦЕНТРАЛЬНИЙ,	будинок	1
5)	Опис:	100%
1)	Найменування:	ТзОВ	"ВИР"
2)	Організаційно-правова	форма:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	32922943
4)	Місцезнаходження:	35705,	Рiвненська	обл.,	Здолбунiвський	район,	мiсто	Здолбунiв,	ВУЛИЦЯ	8-ГО
БЕРЕЗНЯ,	будинок	35
5)	Опис:	99,9956%
1)	Найменування:	ТзОВ	"Горинь-iнвест"
2)	Організаційно-правова	форма:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	33020673
4)	Місцезнаходження:	35723,	Рiвненська	обл.,	Здолбунiвський	район,	село	Новосiлки
5)	Опис:	99,99%
1)	Найменування:	ТзОВ	"ЗОРЕМА	ВЕСТ"
2)	Організаційно-правова	форма:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	36518912



4)	Місцезнаходження:	35600,	Рiвненська	обл.,	мiсто	Дубно,	ПРОВУЛОК	ЦЕНТРАЛЬНИЙ,	будинок	1
5)	Опис:	5,18%
1)	Найменування:	ТзОВ	"МЕНОЛО	ВЕСТ"
2)	Організаційно-правова	форма:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	36422267
4)	Місцезнаходження:	35600,	Рiвненська	обл.,	мiсто	Дубно,	ПРОВУЛОК	ЦЕНТРАЛЬНИЙ,	будинок	1
5)	Опис:	5,18%
1)	Найменування:	ПАП	"ОЗЕРНА"
2)	Організаційно-правова	форма:	Приватне	підприємство
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	30588612
4)	Місцезнаходження:	47264,	Тернопiльська	обл.,	Зборiвський	район,	село	Озерна
5)	Опис:	Частка	в	статутному	капiталi	-	100%
1)	Найменування:	ТзОВ	"СП	"Гетьман	Сагайдачний"
2)	Організаційно-правова	форма:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
3)	Код	за	ЄДРПОУ:	32370074
4)	Місцезнаходження:	81750,	Львiвська	обл.,	Жидачiвський	район,	мiсто	Ходорiв,	ВУЛИЦЯ
ЧОРНОВОЛА,	будинок	10
5)	Опис:	99,55%

Опис	бізнесу

Розкривається	така	інформація:

Організаційна	структура	емітента,	дочірні	підприємства,	філії,	представництва	та	інші	відокремлені
структурні	підрозділи	із	зазначенням	найменування	та	місцезнаходження,	ролі	та	перспектив	розвитку,
зміни	в	організаційній	структурі	у	відповідності	з	попереднім	звітним	періодом

Дочiрнi	пiдприємства,	фiлiї,	представництва	та	iншi	вiдокремленi	структурнi	пiдроздiли	у	Товариства
вiдсутнi.

Середньооблікова	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

Середня	численнiсть	позаштатних	працiвникiв	та	осiб,	якi	працюють	за	сумiсництвом	(осiб)	-	нема
чисельностi	працiвникiв	якi	працюють	на	умовах	неповного	робочого	часу	(дня,тижня)	(осiб)	-	нема.
Фонд	оплати	працi	за	2019	-	415	тис.грн.	Розмiр	оплати	працi	проти	минулого	року	зменшився	на	727
тис.грн.	Факти	змiни	розмiру	фонду	оплати	працi	в	звязку	зі	скороченням	працівників	Пiдвищення
квалiфiкацiї	працiвникiв	протягом	звiтного	перiоду	не	вiдбувалось.	Кадрової	програми	немає.

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

Емiтент	не	належить	до	будь-яких	об'єднань	пiдприємств.

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

Емiтент	не	проводить	спiльної	дiяльностi	з	iншими	органiзацiями,	пiдприємствами,	установами.

Будь-які	пропозиції	щодо	реорганізації	з	боку	третіх	осіб,	що	мали	місце	протягом	звітного	періоду,
умови	та	результати	цих	пропозицій

Пропозицiй	щодо	реорганiзацiї	з	боку	третiх	осiб	не	поступало.

Опис	обраної	облікової	політики	(метод	нарахування	амортизації,	метод	оцінки	вартості	запасів,	метод
обліку	та	оцінки	вартості	фінансових	інвестицій	тощо)

Для	здійснення	організаційних	заходів	щодо	господарської	діяльності,	порядку	ведення
бухгалтерського	та	податкового	обліку,	складання	і	надання	звітності	по	Товариству	видано	Наказ	про
організацію	бухгалтерського	обліку.	Оцінка	вартості	активів	Товариства	здійснена	за	справедливою
вартістю.	Підготовка	фінансової	звітності	вимагає	від	керівництва	формування	суджень,	оцінок	та
припущень,	які	впливають	на	застосування	облікової	політики,	а	також	на	суми	активів,	зобов'язань,
доходів	та	витрат,	відображених	у	фінансовій	звітності.	Оцінки	та	пов'язані	з	ними	припущення
ґрунтуються	на	історичному	досвіді	та	інших	факторах,	які	вважаються	обґрунтованими	за	даних
обставин,	результати	яких	формують	основу	суджень	стосовно	балансової	вартості	активів	та
зобов'язань,	яка	не	є	очевидною	з	інших	джерел.	Хоча	ці	оцінки	ґрунтуються	на	найкращому	розумінні
керівництвом	поточних	подій	та	операцій,	фактичні	результати	можуть	суттєво	відрізнятися	від	цих
оцінок.	Оцінка	строків	корисного	використання	об'єктів	основних	засобів	залежить	від	професійної
думки	керівництва,	яка	заснована	на	досвіді	роботи	з	аналогічними	активами.	При	визначенні	строків
корисного	використання	активів	керівництво	бере	до	уваги	умови	передбачуваного	використання
активів,	моральний	знос,	фізичний	знос	та	умови,	у	яких	експлуатуватимуться	ці	активи.	Зміна	будь-
якої	із	цих	умов	або	оцінок	може	в	результаті	призвести	до	коригування	майбутніх	норм	амортизації.
Товариство	визнає	матеріальний	об'єкт	основним	засобом,	якщо	він	утримується	з	метою
використання	їx	у	процесі	своєї	діяльності,	надання	послуг,	або	для	здійснення	адміністративних	і
соціально-культурних	функцій,	очікуваний	строк	корисного	використання	(експлуатації)	яких	більше
одного	року	та	вартість	яких	більше	6000грн.	Первісно	Товариство	оцінює	основні	засоби	за
собівартістю.	Керівництво	застосовуэ	справедливу	вартість	як	доцільну	собівартість	основних	засобів.
У	подальшому	основні	засоби	оцінюються	за	їх	собівартістю	мінус	будь-яка	накопичена	амортизація
та	будь-які	накопичені	збитки	від	зменшення	корисності.	Сума	накопиченої	амортизації	на	дату
переоцінки	виключається	з	валової	балансової	вартості	активу	та	чистої	суми,	перерахованої	до
переоціненої	суми	активу.	Дооцінка,	яка	входить	до	складу	власного	капіталу,	переноситься	до
нерозподіленого	прибутку,	коли	припиняється	визнання	відповідного	активу.	Амортизація	основних
засобів	призначена	для	списання	амортизованої	суми	протягом	строку	корисного	використання	активу
і	розраховується	з	використанням	прямолінійного	методу.	Ліквідаційна	вартість,	строки	корисного
використання	і	метод	нарахування	амортизації	переглядаються	на	кінець	кожного	фінансового	року.
Вплив	будь-яких	змін,	що	виникають	від	оцінок,	зроблених	у	попередні	періоди,	ураховується	як	зміна
облікової	оцінки.	Дохід	або	збиток,	що	виникає	в	результаті	вибуття	або	ліквідації	об'єкта	основних



засобів,	визначається	як	різниця	між	надходженнями	від	продажу	і	балансовою	вартістю	активу,	а
визнається	у	прибутках	і	збитках.	Товариство	застосовує	методи	оцінки	вартості,	які	відповідають
обставинам	та	для	яких	є	достатньо	даних,	щоб	оцінити	справедливу	вартість,	максимізуючи
використання	доречних	відкритих	вхідних	даних	та	мінімізуючи	використання	закритих	вхідних
даних.	Методики	оцінювання	та	вхідні	дані,	використані	для	складання	оцінок	за	справедливою
вартістю:	-	грошові	кошти	та	їх	еквіваленти:	первісна	та	подальша	оцінка	грошових	коштів	та	їх
еквівалентів	здійснюється	за	справедливою	вартістю,	яка	дорівнює	їх	номінальній	вартості;	-	депозити
(крім	депозитів	до	запитання):	первісна	оцінка	депозиту	здійснюється	за	його	справедливою	вартістю,
яка	зазвичай	дорівнює	його	номінальній	вартості.	Подальша	оцінка	депозитів	у	національній	валюті
здійснюється	за	справедливою	вартістю	очікуваних	грошових	потоків;	-	інструменти	капіталу:
первісна	оцінка	інструментів	капіталу	здійснюється	за	їх	справедливою	вартістю,	яка	зазвичай
дорівнює	ціні	операції,	в	ході	якої	був	отриманий	актив.	Подальша	оцінка	інструментів	капіталу
здійснюється	за	справедливою	вартістю	на	дату	оцінки;	-	інвестиційна	нерухомість:первісна	оцінка
інвестиційної	нерухомості	здійснюється	за	собівартістю.	Подальша	оцінка	інвестиційної	нерухомості
здійснюється	за	справедливою	вартістю	на	дату	оцінки;	-	дебіторська	заборгованість:первісна	та
подальша	оцінка	дебіторської	заборгованості	здійснюється	за	справедливою	вартістю,	яка	дорівнює
вартості	погашення,	тобто	сумі	очікуваних	контрактних	грошових	потоків	на	дату	оцінки;	-	поточні
зобов'язання:	первісна	та	подальша	оцінка	поточних	зобов'язань	здійснюється	за	вартістю	погашення.

Інформація	про	основні	види	продукції	або	послуг,	що	їх	виробляє	чи	надає	емітент,	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	положення	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	в	загальному	об'ємі	постачання,	у	разі	якщо	емітент	здійснює	свою	діяльність	у	декільках
країнах,	необхідно	зазначити	ті	країни,	у	яких	емітентом	отримано	10	або	більше	відсотків	від
загальної	суми	доходів	за	звітний	рік

-

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

Придбаннь	або	вiдчуження	активiв	за	останнi	п'ять	рокiв	не	було.	Пiдприємство	не	планує	значнi
iнвестицiї	або	придбання,	пов'язанi	з	його	господарською	дiяльнiстю.

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,	у	тому	числі	вже
зроблених,	опис	методу	фінансування,	прогнозні	дати	початку	та	закінчення	діяльності	та	очікуване



зростання	виробничих	потужностей	після	її	завершення

Первiсне	визнання	основних	засобiв	Об'єкт	основних	засобiв	визнається	Пiдприємством	в	якостi
активу	тiльки	в	тому	випадку,	якщо:	?	iснує	ймовiрнiсть	того,	що	Пiдприємство	отримає	пов'язанi	з
даним	об'єктом	майбутнi	економiчнi	вигоди;	?	первiсна	вартiсть	даного	об'єкта	може	бути	достовiрно
оцiнена;	?	передбачається	використовувати	протягом	бiльш	нiж	одного	операцiйного	перiоду	(зазвичай
бiльше	12	мiсяцiв);	?	собiвартiсть	активу	перевищує	6	000,00	гривень.	Пiсля	фактичного	введення	в
експлуатацiю	об'єкти	основних	засобiв	переводяться	на	вiдповiднi	рахунки	основних	засобiв.
Подальша	оцiнка	основних	засобiв.	Пiсля	первiсного	визнання	як	актив	Пiдприємством	застосовує
модель	облiку	об'єкта	основних	засобiв	за	первiсною	вартiстю	за	вирахуванням	накопиченої
амортизацiї	та	накопичених	збиткiв	вiд	знецiнення	в	разi	їх	наявностi	для	наступних	компонентiв
основних	засобiв	-	комп'ютерне	обладнання,	iнструменти,	прилади	та	iнвентар.	Така	вартiсть	включає
вартiсть	замiни	частин	обладнання	i	витрати	на	позики	у	разi	довгострокових	будiвельних	проектiв,
якщо	виконуються	критерiї	їх	капiталiзацiї.	При	необхiдностi	замiни	значних	компонентiв	основних
засобiв	через	певнi	промiжки	часу	Пiдприємством	визнає	подiбнi	компоненти	в	якостi	окремих	активiв
з	вiдповiдними	їм	iндивiдуальними	термiнами	корисного	використання	та	амортизацiєю.	Аналогiчним
чином,	при	проведеннi	основного	технiчного	огляду,	витрати,	пов'язанi	з	ним,	визнаються	в	балансовiй
вартостi	основних	засобiв	як	замiна	основних	засобiв,	якщо	виконуються	всi	критерiї	визнання.	Усi
iншi	витрати	на	ремонт	i	технiчне	обслуговування	визнаються	у	звiтi	про	прибутки	i	збитки	в	момент
понесення.	Амортизацiя	основних	засобiв	розраховується	прямолiнiйним	методом	вiдповiдно	до
строкiв	корисної	служби,	погодженим	з	технiчним	персоналом	Пiдприємства	наступним	чином:
Будiвлi	та	споруди	30-60	рокiв	Машини	та	устаткування	10-15	рокiв	Комп'ютерне	обладнання	10-20
рокiв	Транспортнi	засоби	5-15	рокiв	Iнструмент,	прилади	та	iнвентар	4-10	рокiв	Незавершене
будiвництво	Не	амортизується	Лiквiдацiйна	вартiсть,	строк	корисного	використання	i	метод
нарахування	амортизацiї	переглядаються	в	кiнцi	кожного	фiнансового	року.	Вплив	будь-яких	змiн,	що
виникають	вiд	оцiнок,	зроблених	у	попереднi	перiоди,	враховується	як	змiна	облiкової	оцiнки.
Припинення	визнання	Списання	ранiше	визнаних	основних	засобiв	або	їх	значного	компонента	з
балансу	вiдбувається	при	їх	вибуттi	або	у	випадку,	якщо	в	майбутньому	не	очiкується	отримання
економiчних	вигод	вiд	використання	або	вибуття	даного	активу.	Дохiд	або	витрата,	що	виникають	в
результатi	списання	активу	(розрахованi	як	рiзниця	мiж	чистими	надходженнями	вiд	вибуття	та
балансовою	вартiстю	активу),	включаються	до	звiту	про	сукупний	дохiд	як	"Iншi	операцiйнi	доходи"
або	"Iншi	операцiйнi	витрати"	за	той	звiтний	перiод,	в	якому	актив	був	списаний.	На	кожну	звiтну	дату
Пiдприємство	проводить	оцiнку	наявностi	будь-яких	ознак,	що	вказують	на	можливе	знецiнення
активу.	Якщо	сума	очiкуваного	вiдшкодування	об'єкта	або	групи	об'єктiв	основних	засобiв	виявляється
менше	їх	балансової	(залишкової)	вартостi,	Пiдприємство	визнає	такий	об'єкт	або	групу	об'єктiв
знецiненими,	i	нараховує	резерв	пiд	знецiнення	на	суму	перевищення	балансової	вартостi	над	сумою
очiкуваного	вiдшкодування	активу.	При	визначеннi	суми	знецiнення	об'єкта	основного	засобу
Пiдприємство	нараховує	резерв	пiд	знецiнення	з	одночасним	визнанням	витрат	перiоду	на	рахунок
<Основнi	засоби	в	експлуатацiї,	резерв	знецiнення>.

Проблеми,	які	впливають	на	діяльність	емітента;	ступінь	залежності	від	законодавчих	або
економічних	обмежень

Забезпечення	пiдприємства	сировиною	повнiстi	залежить	вiд	розвитку	тваринництва
сiльськогосподарських	товаровиробникiв	та	у	приватних	господарствах.	На	даному	етапi	розвитку
сiльськогосподарських	товаровиробникiв	значно	зменшується	поголiв'я	тварин,	що	впливає	на
сировинну	базу.



Опис	обраної	політики	щодо	фінансування	діяльності	емітента,	достатність	робочого	капіталу	для
поточних	потреб,	можливі	шляхи	покращення	ліквідності	за	оцінками	фахівців	емітента

Пiдприємством	обрана	полiтика	самофiнансування.	Коштiв	для	поточних	потреб	часом	не	вистачає
через	несвоєчаснi	розрахунки	за	виконанi	послуги.	За	оцiнками	фахiвцiв	емiтента,	можливими
шляхами	покращення	лiквiдностi	є	дослiдження	в	цьому	напрямку.

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

У	зiтному	роцi	укладених	пiдприємством,	але	невиконаних	договорiв	на	кiнець	року	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)

Стратегiя	компанiї	передбачає	наступнi	кроки:	подальший	розвиток	власного	автопiдприємства	з
метою	повного	забезпечення	потреб	компанiї	в	послугах	автотранспорту.

Опис	політики	емітента	щодо	досліджень	та	розробок,	вказати	суму	витрат	на	дослідження	та
розробку	за	звітний	рік

Дослiджень	та	розробок	товариство	не	проводило.	Кошти	на	дослiдження	та	розробки	не	планувались
та	не	витрачались.

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

Вважаємо,	що	наведеної	у	рiчному	звiтi	Товариства	iнформацiї	цiлком	достатньо	для	оцiнки
iнвестором	фiнансового	стану	та	результатiв	дiяльностi	емiтента,	тому	вважаємо	недоцiльним
вказувати	iншу(додаткову)	iнформацiю.

IV.	Інформація	про	органи	управління

Орган	управління Структура Персональний	склад

Наглядова	рада

Наглядова	рада	Товариства	є
органом,	що	здiйснює	захист	прав
акцiонерiв	Товариства,	i	в	межах
компетенцiї,	визначеної	Статутом	та
Законом	України	"Про	акцiонернi
товариства",	контролює	та	регулює
дiяльнiсть	виконавчого	органу.
Членом	Наглядової	ради	Товариства
може	бути	лише	фiзична	особа.
Наглядова	рада	складається	з	3	осiб.
Член	Наглядової	ради	не	може	бути
одночасно	членом	Виконавчого
органу	та/або	членом	Ревiзiйної
комiсiї	(Ревiзором)	Товариства.
Порядок	роботи	членiв	Наглядової
ради	та	виплати	їм	винагороди
визначається	Законом	України	"Про
акцiонернi	товариства",	Статутом,
Положенням	про	Наглядову	раду
Товариства,	а	також	цивiльно-
правовим	чи	трудовим	договором

Прокопик	Тарас	Iгорович	-	Голова
наглядової	ради,	Прокоса	Богдан
Сеогiйович	-	член	наглядової	ради.



(контрактом),	що	укладається	з
членом	Наглядової	ради.	Засiдання
Наглядової	ради	скликаються	за
iнiцiативою	Голови	Наглядової	ради
або	на	вимогу	члена	Наглядової
ради.	Засiдання	Наглядової	ради
також	скликаються	на	вимогу
виконавчого	органу	або	iнших	осiб,
якi	беруть	участь	у	засiдання
Наглядової	ради	за	її	рiшенням	в
передбачених	чинним
законодавством	випадках.	Засiдання
Наглядової	ради	проводяться	в	мiру
необхiдностi	з	перiодичнiстю	не
рiдше	одного	разу	на	квартал.

Директор

Виконавчим	органом	Товариства,
який	здiйснює	керiвництво	його
поточною	дiяльнiстю,	є	Директор.
Директором	може	бути	будь-яка
фiзична	особа,	яка	має	повну
дiєздатнiсть	i	не	є	Членом	Наглядової
ради.	Директор	пiдзвiтний
Загальним	зборам	акцiонерiв	i
Наглядовiй	радi,	органiзує	виконання
їх	рiшень.

Собчук	Вiталiй	Миколайович

Загальні	збори	акціонерів

Вищим	органом	Товариства	є
Загальнi	збори	акцiонерiв.
Товариство	щороку	скликає	Загальнi
збори	акцiонерiв	Товариства	(рiчнi
Загальнi	збори)	не	пiзнiше	30	квiтня
наступного	за	звiтним	року.	Усi	iншi
Загальнi	збори,	крiм	рiчних,
вважаються	позачерговими.	Одна
голосуюча	акцiя	надає	акцiонеру
один	голос	для	вирiшення	кожного	з
питань,	винесених	на	голосування	на
Загальних	зборах,	крiм	проведення
кумулятивного	голосування.	Рiшення
Загальних	зборiв	з	питання,
винесеного	на	голосування,
приймається	простою	бiльшiстю
голосiв	акцiонерiв,	якi
зареєструвалися	для	участi	у
Загальних	зборах	та	є	власниками
голосуючих	з	цього	питання	акцiй,
крiм	питань:	-	про	дострокове
припинення	повноважень	посадових
осiб	органiв	Товариства;	-	про
звернення	з	позовом	до	посадових
осiб	органiв	Товариства	стосовно
вiдшкодування	збиткiв,	завданих
Товариству;	-	про	звернення	з
позовом	у	разi	недотримання	вимог
Закону	України	"Про	акцiонернi
товариства"	при	вчиненнi	значного
правочину.	Загальнi	збори
акцiонерного	товариства	мають
кворум	за	умови	реєстрацiї	для
участi	у	них	акцiонерiв,	якi	сукупно
є	власниками	бiльш	як	50	вiдсоткiв
голосуючих	акцiй.	Права,	обов'язки
та	компетенцiї	Загальних	зборiв
акцiонерiв	Товариства	визначенi
Статутом	Товариства.

Загальнi	збори	акцiонерiв	Товариства
складаються	з	акцiонерiв	Товариства
або	призначених	ними
представникiв.	У	загальних	Зборах
акцiонерiв	Товариства	можуть	брати
участь	особи,	включенi	до	перелiку
акцiонерiв,	якi	мають	право	на	таку
участь,	або	їх	представники.	На
Загальних	зборах	за	запрошенням
особи,	яка	скликає	Загальнi	збори,
також	можуть	бути	присутнi
представник	незалежного	аудитора
(аудиторської	фiрми)	Товариства	та
посадовi	особи	Товариства
незалежно	вiд	володiння	ними
акцiями	Товариства,	представник
органу,	який	вiдповiдно	до	Статуту
представляє	права	та	iнтереси
трудового	колективу

Головний	бухгалтер:	-	Здiйснює
органiзацiю	бухгалтерського	облiку
господарсько-фiнансової	дiяльностi
та	контроль	за	ощадливим
використанням	матерiальних,
трудових	i	фiнансових	ресурсiв,
схороннiстю	власностi	пiдприємства,
-	Формує	вiдповiдно	до
законодавства	про	бухгалтерський
облiк	облiкову	полiтику	виходячи	зi
структури	й	особливостей	дiяльностi
пiдприємства,	необхiдностi
забезпечення	його	фiнансової



Головний	бухгалтер

стiйкостi,	-	Очолює	роботу	з
пiдготовки	та	прийняття	робочого
плану	рахункiв,	форм	первинних
облiкових	документiв,	якi
застосовуються	для	оформлення
господарських	операцiй,	за	якими	не
передбаченi	типовi	форми,	розробки
форм	документiв	внутрiшньої
бухгалгерської	звiтностi,	а	також
забезпечення	порядку	проведення
iнвентаризацiй,	контролю	за
проведенням	господарських
операцiй,	дотримання	технологiї
обробки	бухгалтерської	iнформацiї	i
порядку	документообiгу,	-
Забезпечує	рацiональну	органiзацiю
бухгалтерського	облiку	i	звiтностi	на
пiдприємствi	на	основi	максимальної
централiзацiї	облiково-
обчислювальних	робiт	i	застосування
сучасних	технiчних	засобiв	та
iнформацiйних	технологiй,
прогресивних	форм	i	методiв	облiку	i
контролю,	формування	i	своєчасне
представлення	повної	i	достовiрної
бухгалтерської	iнформацiї	про
дiяльнiсть	пiдприємства,	його
майновий	стан,	доходи	i	витрати,	а
також	розробку	i	здiйснення	заходiв,
спрямованих	на	змiцнення
фiнансової	дисциплiни,	-	Органiзує
облiк	майна,	зобов'язань	i
господарських	операцiй,	придбаних
основних	засобiв,	товарно-
матерiальних	цiнностей	i	коштiв,
своєчасне	вiдображення	на	рахунках
бухгалтерського	облiку	операцiй,
пов'язаних	з	їх	рухом,	облiк	витрат
виробництва,	виконання	кошторисiв
витрат,	реалiзацiї	продукцiї,
виконання	робiт	(послуг),	результатiв
господарсько-фiнансової	дiяльностi
пiдприємства,	а	також	фiнансових,
розрахункових	i	кредитних	операцiй,
-	Забезпечує	законнiсть,	своєчаснiсть
i	правильнiсть	оформлення
документiв,	складання	економiчно
обгрунтованих	звiтних	калькуляцiй
собiвартостi	продукцiї,	виконаних
робiт	(послуг),	розрахункiв	з
заробiтної	плати,	правильне
нарахування	i	переказ	податкiв	i
зборiв	коштiв	на	фiнансування
капiтальних	вкладень,	погашення	у
встановлений	термiн
заборгованостей	банкам	за	позиками,
-	Здiйснює	контроль	за	дотриманням
порядку	оформлення	первинних	i
бухгалтерських	документiв,
розрахункiв	i	платiжних	зобов'язань,
витрат	фонду	заробiтної	плати,	за
встановленням	посадових	окладiв
працiвникам	пiдприємства,
проведенням	iнвентаризацiй
основних	засобiв,	товарно-
матерiальних	цiнностей	i	коштiв,
перевiрок	органiзацiї
бухгалтерського	облiку	i	звiтностi,	-
Бере	участь	у	проведеннi
економiчного	аналiзу	господарсько-
фiнансової	дiяльностi	пiдприємства
за	даними	бухгалтерського	облiку	i
звiтностi	з	метою	виявлення
внутрiшньогосподарських	резервiв,
усунення	втрат	i	непродуктивних
витрат.	-	Вживає	заходiв	з
попередження	нестач,	незаконної
витрати	коштiв	i	товарно-

Коваль	Юлiя	Олегiвна



матерiальних	цiнностей,	порушень
фiнансового	i	господарського
законодавства.	Бере	участь	в
оформленнi	матерiалiв	про	нестачi	i
розкрадання	коштiв	та	товарно-
матерiальних	цiнностей,	контролює
передачу	в	необхiдних	випадках	цих
матерiалiв	у	слiдчi	i	судовi	органи.	-
Вживає	заходiв	з	нагромадження
фiнансових	коштiв	для	забезпечення
фiнансової	стiйкостi	пiдприємства,	-
Здiйснює	взаємодiю	з	банками	з
питань	розмiщення	вiльних
фiнансових	коштiв	на	банкiвських
депозитних	внесках	(сертифiкатах)	i
придбання	високолiквiдних
державних	цiнних	паперiв,	контроль
за	проведенням	облiкових	операцiй	з
депозитними	i	кредитними
договорами,	цiнними	паперами,	-
Веде	роботу	з	забезпечення	суворого
дотримання	штатної,	фiнансової	i
касової	дисциплiни,	кошторисiв
адмiнiстративно-господарських	та
iнших	витрат,	законностi	списання	з
рахункiв	бухгалтерського	облiку
нестач,	дебiторської	заборгованостi
та	iнших	втрат,	збереження
бухгалтерських	документiв,
оформлення	i	здачi	їх	у
встановленому	порядку	в	архiв,	-
Бере	участь	у	розробцi	i
впровадженнi	рацiональної	планової
й	облiкової	документацiї,
прогресивних	форм	i	методiв
ведення	бухгалтерського	облiку	на
основi	застосування	сучасних
засобiв	обчислювальної	технiки,	-
Забезпечує	складання	балансу	й
оперативних	зведених	звiтiв	про
доходи	i	витрати	коштiв,	про
використання	бюджету,	iншої
бухгалтерської	i	статистичної
звiтностi,	подання	їх	у
встановленому	порядку	у	вiдповiднi
органи.

Інформація	щодо	освіти	та	стажу	роботи	посадових	осіб	емітента

№
з/п Посада*

Прізвище,
ім’я,	по
батькові

Рік
народження Освіта Стаж	роботи

(років)

Найменуван
ня
підприємств
а,
ідентифікаці
йний	код
юридичної
особи	та
посада,	яку
займав

Дата	набуття
повноважень
та	термін,	на
який	обрано
(призначено)

0
Член
Наглядової
ради

Сорока
Наталiя
Василiвна

1973 Вища 23

ПрАТ	"Райз-
Максимко"
30382533
заступник
генерального
директора	з
питань
фiнансiв	та
економiки

18.04.2019
Достроково
припинено
повноваження
22.10.2020	р.

Посадовi	обов'язки	визначенi	чинним	законодавством,	Статутом	Товариства	та	Положенням	про	Наглядову
раду.	 Член	 Наглядової	 ради	 пiдпорядкований	 Головi	 Наглядової	 ради	 та	 виконує	 його	 розпорядження.	 До
виключної	 компетенцiї	 Наглядової	 ради	 належить:	 1)	 затвердження	 в	 межах	 своєї	 компетенцiї	 положень,
якими	 регулюються	 питання,	 пов'язанi	 з	 дiяльнiстю	 товариства;	 2)	 пiдготовка	 порядку	 денного	 загальних
зборiв,	прийняття	рiшення	про	дату	 їх	проведення	та	про	включення	пропозицiй	до	порядку	денного,	крiм
скликання	акцiонерами	позачергових	загальних	зборiв;	3)	прийняття	рiшення	про	проведення	чергових	або



Опи
с

позачергових	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 статуту	 товариства	 та	 у	 випадках,	 встановлених	 чинним
законодавством;	 4)	 прийняття	 рiшення	 про	 продаж	 ранiше	 викуплених	 товариством	 акцiй;	 5)	 прийняття
рiшення	 про	 розмiщення	 товариством	 iнших	 цiнних	 паперiв,	 крiм	 акцiй;	 6)	 прийняття	 рiшення	 про	 викуп
розмiщених	 товариством	 iнших,	 крiм	 акцiй,	 цiнних	 паперiв;	 7)	 затвердження	 ринкової	 вартостi	 майна	 у
випадках,	 передбачених	 чинним	 законодавством;	 8)	 обрання	 та	 припинення	 повноважень	 голови	 i	 членiв
виконавчого	 органу;	 9)	 затвердження	 умов	 контрактiв,	 якi	 укладатимуться	 з	 членами	 виконавчого	 органу,
встановлення	розмiру	їх	винагороди;	10)	прийняття	рiшення	про	вiдсторонення	голови	або	члена	виконавчого
органу	 вiд	 здiйснення	 повноважень	 та	 обрання	 особи,	 яка	 тимчасово	 здiйснюватиме	 повноваження	 голови
виконавчого	органу;	11)	обрання	та	припинення	повноважень	голови	i	членiв	iнших	органiв	товариства;	12)
обрання	 реєстрацiйної	 комiсiї,	 за	 винятком	 випадкiв,	 встановлених	 чинним	 законодавством;	 13)	 обрання
аудитора	товариства	 та	визначення	умов	договору,	що	укладатиметься	 з	ним,	встановлення	розмiру	оплати
його	послуг.	У	разi,	якщо	наглядова	рада	вiдсутня,	це	питання	належить	до	компетенцiї	виконавчого	органу,
якщо	 iнше	 не	 встановлено	 статутом;	 14)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 осiб,	 якi	 мають	 право	 на
отримання	 дивiдендiв,	 порядку	 та	 строкiв	 виплати	 дивiдендiв	 у	 межах	 граничного	 строку,	 чинним
законодавством;	 15)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 акцiонерiв,	 якi	 мають	 бути	 повiдомленi	 про
проведення	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 чинного	 законодавства	 та	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних
зборах	вiдповiдно	до	чинного	законодавстваом;	16)	вирiшення	питань	про	участь	товариства	у	промислово-
фiнансових	 групах	 та	 iнших	 об'єднаннях,	 про	 заснування	 iнших	 юридичних	 осiб;	 17)	 вирiшення	 питань,
вiднесених	до	компетенцiї	наглядової	ради	чинним	законодавством,	у	разi	злиття,	приєднання,	подiлу,	видiлу
або	 перетворення	 товариства;	 18)	 прийняття	 рiшення	 про	 вчинення	 значних	 правочинiв	 у	 випадках,
передбачених	чинним	законодавством;	19)	визначення	ймовiрностi	визнання	товариства	неплатоспроможним
внаслiдок	прийняття	ним	на	себе	 зобов'язань	або	 їх	виконання,	у	 тому	числi	внаслiдок	виплати	дивiдендiв
або	 викупу	 акцiй;	 20)	 прийняття	 рiшення	 про	 обрання	 оцiнювача	майна	 товариства	 та	 затвердження	 умов
договору,	що	укладатиметься	з	ним,	встановлення	розмiру	оплати	його	послуг;	21)	прийняття	рiшення	про
обрання	(замiну)	реєстратора	власникiв	iменних	цiнних	паперiв	товариства	або	депозитарiя	цiнних	паперiв	та
затвердження	 умов	 договору,	 що	 укладатиметься	 з	 ним,	 встановлення	 розмiру	 оплати	 його	 послуг;	 22)
надсилання	пропозицiї	 акцiонерам	про	придбання	належних	 їм	простих	 акцiй	особою	 (особами,	що	дiють
спiльно),	яка	придбала	контрольний	пакет	акцiй,	вiдповiдно	до	чинного	законодавства;	23)	вирiшення	iнших
питань,	що	належать	до	виключної	компетенцiї	наглядової	ради	згiдно	iз	статутом	акцiонерного	товариства,	в
тому	 числi	 прийняття	 рiшення	 про	 переведення	 випуску	 акцiй	 документарної	 форми	 iснування	 у
бездокументарну	 форму	 iснування.	 Пiдпорядкований	 Зборам	 акцiонерiв.	 Нарахована	 та	 виплачена
винагорода	в	т.ч.	у	натуральнiй	формi:	обов'язки	здiйснює	безоплатно,	нарахування	та	виплата	винагороди	в
т.ч.	у	натуральнiй	формi	установчими	документами	непередбачена.	Посадова	особа	обiймає	посади	на	iнших
пiдприємствах:	 основне	 мiсце	 роботи	 Фiнансовий	 директор,	 ТОВ	 УКРЛЕНДIНВЕСТ,	 35592487,
(мiсцезнаходження:	 42200,	Сумська	 обл.,	 мiсто	Лебедин,	ВУЛИЦЯ	БIЛОЗЕРЦЕВА,	 будинок	 32),	 додатково
займає	 посаду	 голова	 НР	 ПАТ	 "РИТМ",	 05507152,	 (мiсцезнаходження:	 14021,	 мiсто	 Чернiгiв,	 вул.
Старобiлоуська,	буд.	71),	член	НР,	ПАТ	"НIЖИНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00444375,	(мiсцезнаходження:
16600,	 Чернiгiвська	 обл.,	 м.	 Нiжин,	 вул.	 Космонавтiв,	 25),	 ПАТ	 "ВАТУТIНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",
00444263,	 (мiсцезнаходження:	 20250	 Черкаська	 обл.,	 м.	 Ватутiне	 вул.	 IНДУСТРIАЛЬНЕ	ШОСЕ,	 1),	 ПАТ
"КОРОСТЕНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00443418,	 (мiсцезнаходження:	 11500	 мiсто	 Коростень
ЖОВТНЕВА,	будинок	54	Б),	ПАТ	"КОРОСТЕНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00443418,	 (мiсцезнаходження:
11500	мiсто	Коростень	ЖОВТНЕВА,	будинок	54	Б),	ПАТ	"ДОЛИНСЬКИЙ	ПТАХОКОМБIНАТ",	00443660,
(мiсцезнаходження:	28500	мiсто	Долинська	40-	РIЧЧЯ	ЖОВТНЯ,	будинок	143),	ПАТ	"IВАНО-ФРАНКIВСЬК
"ВIННИЦЯМ'ЯСО",	 00452995,	 (мiсцезнаходження:	 21100	мiсто	Вiнниця	ВУЛИЦЯ	БАТОЗЬКА,	 будинок	 1),
ПАТ	 "IВАНО-ФРАНКIВСЬК	 "ВIННИЦЯМ'ЯСО",	 00452995,	 (мiсцезнаходження:	 21100	 мiсто	 Вiнниця
ВУЛИЦЯ	 БАТОЗЬКА,	 будинок	 1),	 ПАТ	 "Компанiя	 "Райз",	 13980201,	 (мiсцезнаходження:	 03115	 м.Київ
ПРОСПЕКТ	 ПЕРЕМОГИ,	 будинок	 121В),	 ПРАТ	 IМ.	 ШЕВЧЕНКА,	 03779202,	 (мiсцезнаходження:	 42620
Сумська	 обл.,	 Тростянецький	 р-н,	 с.	 Гребеникiвка	 Сумська,	 буд.	 1),	 ПРАТ	 "НОВООДЕСЬКИЙ
РАЙАГРОХIМ",	05490150,	 (мiсцезнаходження:	56600	Миколаївська	обл.,	Новоодеський	р-н,	м.	Нова	Одеса
Сеславинського,	 1),	 ПРАТ	 "АГРО	 РЕСУРС",	 30278951,	 (мiсцезнаходження:	 03115	 Київ	 проспект
Перемоги,121В),	 ПАТ	 "БЕРЕГIВСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00443468,	 (мiсцезнаходження:	 90202
Закарпатська	обл.,	м.	Берегове	вулиця	Сiльвая,	буд.	3),	ПАТ	"НIЖИНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00444375,
(мiсцезнаходження:	 16600	 Чернiгiвська	 обл.,	 мiсто	 Нiжин	 ВУЛИЦЯ	 КОСМОНАВТIВ,	 будинок	 25),	 ПАТ
"ПИРЯТИНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 05421137,	 (мiсцезнаходження:	 37000	 Полтавська	 область,	 мiсто
Пирятин	вулиця	Пiонерська,	буд.	64),	ПРАТ	"НОВЕ	ЖИТТЯ",	13998980,	(мiсцезнаходження:	42056	Сумська
обл.,	 Роменський	 район,	 село	 Бацмани	 вулиця	 Київська,	 буд.	 1),	 ПАТ	 "IМ.	 ЩОРСА",	 03779610,
(мiсцезнаходження	 42065	 Сумська	 обл.,	 Роменський	 район,	 село	 Бiловод	 бульвар	 Щорса,	 буд.	 2),	 ПАТ
"УКРАЇНА-РАЙЗ",	03779805,	(мiсцезнаходження	42063	Сумська	обл.,	Роменський	район,	село	Коржi	вулиця
Центральна,	буд.	1),	ПАТ	"IМ.	ТЕЛЬМАНА",	03779685,	(мiсцезнаходження	42071,	Сумська	обл.,	Роменський
район,	 село	 Погожа	 Криниця,	 ВУЛИЦЯ	 ЛЕНIНА,	 будинок	 17),	 ПАТ	 "ДАКОР	 ВЕСТ",	 03118357,
(мiсцезнаходження:	 35600	 Рiвненська	 обл.,	 мiсто	 Дубно	 вул.	 Грушевського,	 буд.	 184),	 ПАТ	 "ЛЕБIДЬ",
14021460,	 37300,	 Полтавська	 обл.,	 мiсто	 Гадяч,	 ВУЛИЦЯ	 ЛОХВИЦЬКА,	 будинок	 29),	 ПАТ	 "СГХП
"ПОЛIМIНЕРАЛ",	05762281,	 (мiсцезнаходження	82172	Львiвська	область,	мiсто	Стебник	вул.	Дрогобицька,
буд.	 127),	 ПАТ	 "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00443128,	 (мiсцезнаходження:	 76005,	 Iвано-
Франкiвська	 обл.,	 мiсто	 Iвано-Франкiвськ,	 вул.	 Симона	 Петлюри,	 будинок	 10),	 ПАТ	 "ШП	 "СВIТАНОК",
00307891,	 (мiсцезнаходження:	 79024,	 м.	 Львiв,	 Шевченкiвський	 район,	 вул.	 Промислова,	 буд.	 53),	 ПАТ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00451636,	 (мiсцезнаходження:	 76005,	 м.	 Iвано-Франкiвськ,
вул.	 Симона	 Петлюри,	 буд.	 10).	 Була	 обрана	 на	 посаду	 на	 підставі	 рішення	 Рiчних	 Загальних	 зборах
Товариства	 вiд	 18.04.2019р.	 Вiдповiдно	 до	 поданого	 повiдомлення	 (заяви)	 про	 дострокове	 припинення
повноважень	 Члена	 наглядової	 ради	 за	 особистим	 бажанням,	 22.10.2020	 року	 припинено	 повноваження
Члена	наглядової	ради	Сороки	Наталiї	Василiвни.	Згоди	на	оприлюдення	паспортних	даних	особа	не	надала.
Посадова	особа	акцiями	товариства	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	у
посадової	 особи	 немає.	 Особа	 перебувала	 на	 посадi	 з	 24.04.2015	 року.	 Замiсть	 особи,	 повноваження	 якої
припинено,	на	посаду	Члена	Наглядової	ради	нiкого	не	обрано.

Член Прокоса
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Посадовi	обов'язки	визначенi	чинним	законодавством,	Статутом	Товариства	та	Положенням	про	Наглядову
раду.	 Член	 Наглядової	 ради	 пiдпорядкований	 Головi	 Наглядової	 ради	 та	 виконує	 його	 розпорядження.	 До
виключної	 компетенцiї	 Наглядової	 ради	 належить:	 1)	 затвердження	 в	 межах	 своєї	 компетенцiї	 положень,
якими	 регулюються	 питання,	 пов'язанi	 з	 дiяльнiстю	 товариства;	 2)	 пiдготовка	 порядку	 денного	 загальних
зборiв,	прийняття	рiшення	про	дату	 їх	проведення	та	про	включення	пропозицiй	до	порядку	денного,	крiм
скликання	акцiонерами	позачергових	загальних	зборiв;	3)	прийняття	рiшення	про	проведення	чергових	або
позачергових	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 статуту	 товариства	 та	 у	 випадках,	 встановлених	 чинним
законодавством;	 4)	 прийняття	 рiшення	 про	 продаж	 ранiше	 викуплених	 товариством	 акцiй;	 5)	 прийняття
рiшення	 про	 розмiщення	 товариством	 iнших	 цiнних	 паперiв,	 крiм	 акцiй;	 6)	 прийняття	 рiшення	 про	 викуп
розмiщених	 товариством	 iнших,	 крiм	 акцiй,	 цiнних	 паперiв;	 7)	 затвердження	 ринкової	 вартостi	 майна	 у
випадках,	 передбачених	 чинним	 законодавством;	 8)	 обрання	 та	 припинення	 повноважень	 голови	 i	 членiв
виконавчого	 органу;	 9)	 затвердження	 умов	 контрактiв,	 якi	 укладатимуться	 з	 членами	 виконавчого	 органу,
встановлення	розмiру	їх	винагороди;	10)	прийняття	рiшення	про	вiдсторонення	голови	або	члена	виконавчого
органу	 вiд	 здiйснення	 повноважень	 та	 обрання	 особи,	 яка	 тимчасово	 здiйснюватиме	 повноваження	 голови
виконавчого	органу;	11)	обрання	та	припинення	повноважень	голови	i	членiв	iнших	органiв	товариства;	12)
обрання	 реєстрацiйної	 комiсiї,	 за	 винятком	 випадкiв,	 встановлених	 чинним	 законодавством;	 13)	 обрання
аудитора	товариства	 та	визначення	умов	договору,	що	укладатиметься	 з	ним,	встановлення	розмiру	оплати
його	послуг.	У	разi,	якщо	наглядова	рада	вiдсутня,	це	питання	належить	до	компетенцiї	виконавчого	органу,
якщо	 iнше	 не	 встановлено	 статутом;	 14)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 осiб,	 якi	 мають	 право	 на
отримання	 дивiдендiв,	 порядку	 та	 строкiв	 виплати	 дивiдендiв	 у	 межах	 граничного	 строку,	 чинним
законодавством;	 15)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 акцiонерiв,	 якi	 мають	 бути	 повiдомленi	 про
проведення	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 чинного	 законодавства	 та	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних
зборах	вiдповiдно	до	чинного	законодавстваом;	16)	вирiшення	питань	про	участь	товариства	у	промислово-
фiнансових	 групах	 та	 iнших	 об'єднаннях,	 про	 заснування	 iнших	 юридичних	 осiб;	 17)	 вирiшення	 питань,
вiднесених	до	компетенцiї	наглядової	ради	чинним	законодавством,	у	разi	злиття,	приєднання,	подiлу,	видiлу
або	 перетворення	 товариства;	 18)	 прийняття	 рiшення	 про	 вчинення	 значних	 правочинiв	 у	 випадках,
передбачених	чинним	законодавством;	19)	визначення	ймовiрностi	визнання	товариства	неплатоспроможним
внаслiдок	прийняття	ним	на	себе	 зобов'язань	або	 їх	виконання,	у	 тому	числi	внаслiдок	виплати	дивiдендiв
або	 викупу	 акцiй;	 20)	 прийняття	 рiшення	 про	 обрання	 оцiнювача	майна	 товариства	 та	 затвердження	 умов
договору,	що	укладатиметься	з	ним,	встановлення	розмiру	оплати	його	послуг;	21)	прийняття	рiшення	про
обрання	(замiну)	реєстратора	власникiв	iменних	цiнних	паперiв	товариства	або	депозитарiя	цiнних	паперiв	та
затвердження	 умов	 договору,	 що	 укладатиметься	 з	 ним,	 встановлення	 розмiру	 оплати	 його	 послуг;	 22)
надсилання	пропозицiї	 акцiонерам	про	придбання	належних	 їм	простих	 акцiй	особою	 (особами,	що	дiють
спiльно),	яка	придбала	контрольний	пакет	акцiй,	вiдповiдно	до	чинного	законодавства;	23)	вирiшення	iнших
питань,	що	належать	до	виключної	компетенцiї	наглядової	ради	згiдно	iз	статутом	акцiонерного	товариства,	в
тому	 числi	 прийняття	 рiшення	 про	 переведення	 випуску	 акцiй	 документарної	 форми	 iснування	 у
бездокументарну	 форму	 iснування.	 Пiдпорядкований	 Зборам	 акцiонерiв.	 Нарахована	 та	 виплачена
винагорода	в	т.ч.	у	натуральнiй	формi:	обов'язки	здiйснює	безоплатно,	нарахування	та	виплата	винагороди	в
т.ч.	у	натуральнiй	формi	установчими	документами	непередбачена.	Посадова	особа	обiймає	посади	на	iнших
пiдприємствах:	Основне	 мiсце	 робти:	 директор,	 ТОВ	 "Систем	 технолоджi	 компанi	 iнвестментс",	 34935472
(мiсцезнаходження:	03150,	м.Київ,	ВУЛИЦЯ	ЩОРСА,	будинок	7/9),	додатково	займає	посаду	голова	НР	ПАТ
"НIЖИНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00444375,	(мiсцезнаходження:	16600,	Чернiгiвська	обл.,	м.	Нiжин,	вул.
Космонавтiв,	 25),	 ПАТ	 "БЕРЕГIВСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00443468,	 (мiсцезнаходження:	 90202
Закарпатська	обл.,	м.	Берегове	вулиця	Сiльвая,	буд.	3),	ПАТ	"НIЖИНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00444375,
(мiсцезнаходження:	 16600	 Чернiгiвська	 обл.,	 мiсто	 Нiжин	 ВУЛИЦЯ	 КОСМОНАВТIВ,	 будинок	 25),	 ПАТ
"ПИРЯТИНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 05421137,	 (мiсцезнаходження:	 37000	 Полтавська	 область,	 мiсто
Пирятин	вулиця	Пiонерська,	буд.	64),	ПРАТ	"НОВЕ	ЖИТТЯ",	13998980,	(мiсцезнаходження:	42056	Сумська
обл.,	 Роменський	 район,	 село	 Бацмани	 вулиця	 Київська,	 буд.	 1),	 ПАТ	 "IМ.	 ЩОРСА",	 03779610,
(мiсцезнаходження	 42065	 Сумська	 обл.,	 Роменський	 район,	 село	 Бiловод	 бульвар	 Щорса,	 буд.	 2),	 ПАТ
"УКРАЇНА-РАЙЗ",	03779805,	(мiсцезнаходження	42063	Сумська	обл.,	Роменський	район,	село	Коржi	вулиця
Центральна,	буд.	1),	ПАТ	"IМ.	ТЕЛЬМАНА",	03779685,	(мiсцезнаходження	42071,	Сумська	обл.,	Роменський
район,	 село	 Погожа	 Криниця,	 ВУЛИЦЯ	 ЛЕНIНА,	 будинок	 17),	 ПАТ	 "ПIК",	 05467033,	 (мiсцезнаходження
67550	 Одеська	 обл.,	 Комiнтернiвський	 район,	 смт.	 Новi	 Бiляри	 ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ	ШОСЕ,	 34),
член	НР	ПАТ	 "РИТМ",	 05507152,	 (мiсцезнаходження:	 14021,	мiсто	Чернiгiв,	 вул.	Старобiлоуська,	 буд.	 71),
ПАТ	 "ВАТУТIНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00444263,	 (мiсцезнаходження:	 20250	 Черкаська	 обл.,	 м.
Ватутiне	 вул.	 IНДУСТРIАЛЬНЕ	 ШОСЕ,	 1),	 ПАТ	 "КОРОСТЕНСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00443418,
(мiсцезнаходження:	 11500	 мiсто	 Коростень	 ЖОВТНЕВА,	 будинок	 54	 Б),	 ПАТ	 "КОРОСТЕНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБIНАТ",	00443418,	(мiсцезнаходження:	11500	мiсто	Коростень	ЖОВТНЕВА,	будинок	54	Б),	ПАТ
"ДОЛИНСЬКИЙ	 ПТАХОКОМБIНАТ",	 00443660,	 (мiсцезнаходження:	 28500	 мiсто	 Долинська	 40-	 РIЧЧЯ
ЖОВТНЯ,	 будинок	 143),	 ПАТ	 "IВАНО-ФРАНКIВСЬК	 "ВIННИЦЯМ'ЯСО",	 00452995,	 (мiсцезнаходження:
21100	мiсто	Вiнниця	ВУЛИЦЯ	БАТОЗЬКА,	будинок	1),	ПАТ	"Компанiя	"Райз",	13980201,	(мiсцезнаходження:
03115	 м.Київ	 ПРОСПЕКТ	 ПЕРЕМОГИ,	 будинок	 121В),	 ПРАТ	 IМ.	 ШЕВЧЕНКА,	 03779202,
(мiсцезнаходження:	 42620	 Сумська	 обл.,	 Тростянецький	 р-н,	 с.	 Гребеникiвка	 Сумська,	 буд.	 1),	 ПРАТ
"НОВООДЕСЬКИЙ	РАЙАГРОХIМ",	05490150,	(мiсцезнаходження:	56600	Миколаївська	обл.,	Новоодеський
р-н,	м.	Нова	Одеса	Сеславинського,	 1),	ПРАТ	 "АГРО	РЕСУРС",	 30278951,	 (мiсцезнаходження:	 03115	Київ
проспект	Перемоги,121В),	ПАТ	"ДАКОР	ВЕСТ",	03118357,	(мiсцезнаходження:	35600	Рiвненська	обл.,	мiсто
Дубно	вул.	Грушевського,	буд.	184),	ПАТ	"ЛЕБIДЬ",	14021460,	37300,	Полтавська	обл.,	мiсто	Гадяч,	ВУЛИЦЯ
ЛОХВИЦЬКА,	 будинок	 29),	ПАТ	 "СГХП	 "ПОЛIМIНЕРАЛ",	 05762281,	 (мiсцезнаходження	 82172	Львiвська
область,	 мiсто	 Стебник	 вул.	 Дрогобицька,	 буд.	 127),	 ПАТ	 "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",
00443128,	(мiсцезнаходження:	76005,	Iвано-Франкiвська	обл.,	мiсто	Iвано-Франкiвськ,	вул.	Симона	Петлюри,
будинок	10),	ПАТ	"ШП	"СВIТАНОК",	00307891,	(мiсцезнаходження:	79024,	м.	Львiв,	Шевченкiвський	район,
вул.	 Промислова,	 буд.	 53),	 ПАТ	 "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ	 М'ЯСОКОМБIНАТ",	 00451636,
(мiсцезнаходження:	 76005,	 м.	 Iвано-Франкiвськ,	 вул.	 Симона	 Петлюри,	 буд.	 10)	 Основне	 мiсце	 роботи:



Директор	 в	 ТОВ	 <STC	 Investmens>.	 Обраний	 на	 посаду	 на	 підставі	 рішення	 Рiчних	 Загальних	 зборах
Товариства	вiд	18.04.2019р.	Строк,	на	який	обрано	особу	-	3	роки.	Прокоса	Б.С.	є	представником	акцiонера.
Згоди	на	оприлюдення	паспортних	даних	особа	не	надала.	Посадова	особа	 акцiями	 товариства	не	 володiє.
Непогашеної	 судимостi	 за	корисливi	 та	посадовi	 злочини	у	посадової	особи	немає.	Зміни	посадової	особи
протягом	звітного	періоду	не	було.
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Посадовi	обов'язки	визначенi	чинним	законодавством,	Статутом	Товариства	та	Положенням	про	Наглядову
раду.	 Член	 Наглядової	 ради	 пiдпорядкований	 Головi	 Наглядової	 ради	 та	 виконує	 його	 розпорядження.	 До
виключної	 компетенцiї	 Наглядової	 ради	 належить:	 1)	 затвердження	 в	 межах	 своєї	 компетенцiї	 положень,
якими	 регулюються	 питання,	 пов'язанi	 з	 дiяльнiстю	 товариства;	 2)	 пiдготовка	 порядку	 денного	 загальних
зборiв,	прийняття	рiшення	про	дату	 їх	проведення	та	про	включення	пропозицiй	до	порядку	денного,	крiм
скликання	акцiонерами	позачергових	загальних	зборiв;	3)	прийняття	рiшення	про	проведення	чергових	або
позачергових	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 статуту	 товариства	 та	 у	 випадках,	 встановлених	 чинним
законодавством;	 4)	 прийняття	 рiшення	 про	 продаж	 ранiше	 викуплених	 товариством	 акцiй;	 5)	 прийняття
рiшення	 про	 розмiщення	 товариством	 iнших	 цiнних	 паперiв,	 крiм	 акцiй;	 6)	 прийняття	 рiшення	 про	 викуп
розмiщених	 товариством	 iнших,	 крiм	 акцiй,	 цiнних	 паперiв;	 7)	 затвердження	 ринкової	 вартостi	 майна	 у
випадках,	 передбачених	 чинним	 законодавством;	 8)	 обрання	 та	 припинення	 повноважень	 голови	 i	 членiв
виконавчого	 органу;	 9)	 затвердження	 умов	 контрактiв,	 якi	 укладатимуться	 з	 членами	 виконавчого	 органу,
встановлення	розмiру	їх	винагороди;	10)	прийняття	рiшення	про	вiдсторонення	голови	або	члена	виконавчого
органу	 вiд	 здiйснення	 повноважень	 та	 обрання	 особи,	 яка	 тимчасово	 здiйснюватиме	 повноваження	 голови
виконавчого	органу;	11)	обрання	та	припинення	повноважень	голови	i	членiв	iнших	органiв	товариства;	12)
обрання	 реєстрацiйної	 комiсiї,	 за	 винятком	 випадкiв,	 встановлених	 чинним	 законодавством;	 13)	 обрання
аудитора	товариства	 та	визначення	умов	договору,	що	укладатиметься	 з	ним,	встановлення	розмiру	оплати
його	послуг.	У	разi,	якщо	наглядова	рада	вiдсутня,	це	питання	належить	до	компетенцiї	виконавчого	органу,
якщо	 iнше	 не	 встановлено	 статутом;	 14)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 осiб,	 якi	 мають	 право	 на
отримання	 дивiдендiв,	 порядку	 та	 строкiв	 виплати	 дивiдендiв	 у	 межах	 граничного	 строку,	 чинним
законодавством;	 15)	 визначення	 дати	 складення	 перелiку	 акцiонерiв,	 якi	 мають	 бути	 повiдомленi	 про
проведення	 загальних	 зборiв	 вiдповiдно	 до	 чинного	 законодавства	 та	 мають	 право	 на	 участь	 у	 загальних
зборах	вiдповiдно	до	чинного	законодавстваом;	16)	вирiшення	питань	про	участь	товариства	у	промислово-
фiнансових	 групах	 та	 iнших	 об'єднаннях,	 про	 заснування	 iнших	 юридичних	 осiб;	 17)	 вирiшення	 питань,
вiднесених	до	компетенцiї	наглядової	ради	чинним	законодавством,	у	разi	злиття,	приєднання,	подiлу,	видiлу
або	 перетворення	 товариства;	 18)	 прийняття	 рiшення	 про	 вчинення	 значних	 правочинiв	 у	 випадках,
передбачених	чинним	законодавством;	19)	визначення	ймовiрностi	визнання	товариства	неплатоспроможним
внаслiдок	прийняття	ним	на	себе	 зобов'язань	або	 їх	виконання,	у	 тому	числi	внаслiдок	виплати	дивiдендiв
або	 викупу	 акцiй;	 20)	 прийняття	 рiшення	 про	 обрання	 оцiнювача	майна	 товариства	 та	 затвердження	 умов
договору,	що	укладатиметься	з	ним,	встановлення	розмiру	оплати	його	послуг;	21)	прийняття	рiшення	про
обрання	(замiну)	реєстратора	власникiв	iменних	цiнних	паперiв	товариства	або	депозитарiя	цiнних	паперiв	та
затвердження	 умов	 договору,	 що	 укладатиметься	 з	 ним,	 встановлення	 розмiру	 оплати	 його	 послуг;	 22)
надсилання	пропозицiї	 акцiонерам	про	придбання	належних	 їм	простих	 акцiй	особою	 (особами,	що	дiють
спiльно),	яка	придбала	контрольний	пакет	акцiй,	вiдповiдно	до	чинного	законодавства;	23)	вирiшення	iнших
питань,	що	належать	до	виключної	компетенцiї	наглядової	ради	згiдно	iз	статутом	акцiонерного	товариства,	в
тому	 числi	 прийняття	 рiшення	 про	 переведення	 випуску	 акцiй	 документарної	 форми	 iснування	 у
бездокументарну	 форму	 iснування.	 Пiдпорядкований	 Зборам	 акцiонерiв.	 Нарахована	 та	 виплачена
винагорода	в	т.ч.	у	натуральнiй	формi:	обов'язки	здiйснює	безоплатно,	нарахування	та	виплата	винагороди	в
т.ч.	 у	 натуральнiй	 формi	 установчими	 документами	 непередбачена.	 Також	 займає	 посади	 на	 наступних
пiдприємствах:	 Член	 НР	 ПАТ	 "РИТМ",	 05507152,	 (мiсцезнаходження:	 14021,	 мiсто	 Чернiгiв,	 вул.
Старобiлоуська,	буд.	71),	член	НР	ПАТ	"НIЖИНСЬКИЙ	М'ЯСОКОМБIНАТ",	00444375,	(мiсцезнаходження:
16600,	Чернiгiвська	обл.,	м.	Нiжин,	вул.	Космонавтiв,	25),	Голова	НР	ПрАТ	"ОКТЯБРЬ"	 (00414552),	85506,
Донецька	обл.,	Великоновосiлкiвський	район,	селище	Благодатне,	ВУЛИЦЯ	МIЧУРIНА,	будинок	1,	член	НР
ПАТ	"Берегiвський	м’ясокомбiнат"	(00443468),	90202,	Закарпатська	обл.,	мiсто	Берегове,	ВУЛИЦЯ	СIЛЬВАЯ,
будинок	3,	член	НР	ПрАТ	"Нове	життя"	(13998980),	42056,	Сумська	обл.,	Роменський	район,	село	Бацмани,
ВУЛИЦЯ	КИЇВСЬКА,	будинок	1	член	НР	ПАТ	Пирятинський	м’ясокомбiнат	(05421137),	37000,	Полтавська
обл.,	 Пирятинський	 район,	 мiсто	Пирятин,	 ВУЛИЦЯ	ПРИУДАЙСЬКИЙ	УЗВIЗ,	 будинок	 64,	 член	НР	ПАТ
"Iм.	 Тельмана"	 (03779685),	 42071,	 Сумська	 обл.,	 Роменський	 район,	 село	 Погожа	 Криниця,	 ВУЛИЦЯ
ЦЕНТРАЛЬНА,	 будинок	 17,	 член	 НР	 ПАТ	 "Україна-Райз"	 (03779805),	 42063,	 Сумська	 обл.,	 Роменський
район,	 село	 Коржi,	 ВУЛИЦЯ	 ЦЕНТРАЛЬНА,	 будинок	 1,	 член	 НР	 ПАТ	 "Iм.	 Щорса"	 (03779610)	 42065,
Сумська	обл.,	Роменський	район,	село	Бiловод,	БУЛЬВАР	МИРУ,	будинок	2.	Обраний	на	посаду	на	підставі
рішення	 Рiчних	 Загальних	 зборах	 Товариства	 вiд	 18.04.2019р.	 та	 рiшення	Наглядової	 ради	 Товариства	 вiд
18.04.2019	р.	Посадова	особа	є	представником	акцiонера.	Згоди	на	оприлюдення	паспортних	даних	особа	не
надала.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	особа	акцiями	товариства
не	володiє.	Зміни	посадової	особи	протягом	звітного	періоду	не	було.
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право:	 без	 довiреностi	 здiйснювати	 дiї	 вiд	 iменi	 Товариства	 та	 представляти	 iнтереси	 Товариства;
розпоряджатися	 коштами	 та	майном	Товариства	 у	межах,	що	 визначенi	 чинним	 законодавством,	 рiшенням
Загальних	 зборiв	 акцiонерiв	 та	 рiшеннями	 Наглядової	 ради;	 вiдкривати	 поточний	 та	 iншi	 рахунки	 в
будьякому	 банку	 України	 та	 за	 кордоном	 для	 зберiгання	 коштiв	 та	 здiйснення	 усiх	 видiв	 розрахункiв,
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кредитних	 i	 касових	 операцiй	 Товариства;	 видавати	 та	 пiдписувати	 довiреностi;	 призначати	 та	 звiльняти
працiвникiв	 Товариства;	 пiдписувати	 вiд	 iменi	 виконавчого	 органу	 колективнi	 договори	 з	 трудовим
колективом;	 вживати	 заходiв	 щодо	 заохочення	 працiвникiв	 Товариства	 та	 накладання	 на	 них	 стягнення.
Директор	надiляється	наступними	повноваженнями:	затвердження	поточних	планiв	дiяльностi	Товариства	та
заходiв,	необхiдних	для	вирiшення	його	завдань;	затвердження	щорiчного	кошторису,	штатного	розкладу	та
посадових	окладiв	спiвробiтникiв	Товариства,	встановлення	розмiрiв	та	термiну	їх	премiювання;	визначення
розмiру,	джерел	утворення	 та	порядку	використання	фондiв	Товариства;	 утворення	пiдроздiлiв,	необхiдних
для	 виконання	 цiлей	 та	 завдань	 Товариства;	 розпорядження	 всiм	 майном	 Товариства,	 включаючи	 грошовi
кошти	у	встановлених	загальними	зборами	акцiонерiв	в	межах	своїх	повноважень;	затвердження	внутрiшнiх
нормативних	 актiв,	 що	 визначають	 вiдносини	 мiж	 пiдроздiлами	 Товариства;	 прийняття	 на	 роботу	 та
звiльнення	 з	 роботи	 спiвробiтникiв	 Товариства,	 застосування	 до	 них	 заходiв	 заохочення	 та	 накладення
стягнень;	 прийняття	 рiшень	 про	 вiдрядження,	 включаючи	 закордоннi	 дiловi	 поїздки;	 органiзацiя	 ведення
бухгалтерського	 облiку	 та	 звiтностi	 в	 Товариствi;	 надання	 на	 затвердження	 рiчного	 звiту	 та	 балансу
Товариства;	 вирiшення	 питань,	 переданих	 у	 його	 вiдання	 Загальними	 зборами;	 прийняття	 рiшень	 з	 iнших
питань,	пов'язаних	з	поточною	дiяльнiстю	Товариства;	вирiшувати	всi	iншi	питання	дiяльностi	Товариства	за
виключенням	питань,	вирiшення	яких	вiднесено	цим	Статутом	до	виключної	компетенцiї	Загальних	зборiв
акцiонерiв.	Пiдпорядкований	Наглядовiй	Радi	та	Зборам	акцiонерiв.	Особа	не	є	членом	Наглядової	Ради	або
Ревiзiйної	 комiсiї	Товариства.	У	посадової	 особи	 емiтента	непогашеної	 судимостi	 за	 корислевi	 та	посадовi
злочини	немає.	Нарахована	та	виплачена	винагорода	в	т.ч.	у	натуральнiй	формi:	винагорода	нараховувалась
лише	у	формi	заробiтної	плати.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	данних.	На	пiдставi	Рiшення
позачергового	засiдання	Наглядової	ради	ПАТ	«ДАКОР	ВЕСТ»	(протокол	№12	вiд	01.02.2018	р.)	на	посаду
Директора	ПАТ	«ДАКОР	ВЕСТ»	з	02.02.2018	року	обрано	Собчука	Вiталiя	Миколайовича	(паспорт	серiї	МС
244105,	виданий	Кременецьким	РВ	УМВС	України	в	Тернопiльськiй	областi	10.02.1998	р.).	Посадову	особу
призначено	на	невизначений	строк.	У	посадової	особи	немає	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi
злочини,	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента	 не	 володiє.	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 ця	 особа	 протягом
останнiх	п’яти	рокiв:	головний	iнженер	Кременецької	фiлiї	ПрАТ	"Райз-Максимко",	головний	iнженер	ТОВ
"Золочiвцукор",	ТОВ	"Європа-Транс	Агро".	Зміни	посадової	особи	протягом	звітного	періоду	не	було.

4 Головний
бухгалтер

Коваль	Юлiя
Олегiвна 1960 Вища 39

ТОВ	"Захiдна
агровиробнич
а	компанiя"
41099127
бухгалтер

27.12.2018
невизначений
термін

Опи
с

Обов'язки	та	повноваження	головного	бухгалтера	згiдно	посадової	iнструкцiї:	Визначає,	формулює,	планує,
здiйснює	та	координує	органiзацiю	бухгалтерського	облiку	господарськофiнансової	дiяльностi	пiдприємства,
здiйснює	 контроль	 над	 рацiональним	 використанням	 матерiальних,	 трудових	 та	 фiнансових	 ресурсiв.
Забезпечує	 рацiональну	 органiзацiю	 облiку	 та	 звiтностi	 на	 пiдприємствi	 ,	 прогресивних	 форм	 та	 методiв
бухгалтерського	 облiку	 та	 контролю,	 розробку	 та	 здiйснення	 заходiв,	 якi	 направленi	 на	 дотримання
державної	дисциплiни	та	укрiплення	господарського	розрахунку.	Складає	баланс	пiдприємства.	Органiзує	та
контролює	 складання	 розрахункiв	 використання	 прибутку,	 витрат	 на	 виробництво,	 платежiв	 до	 бюджету,
своєчаснiсть	та	правильнiсть	складання	звiтностi.	Здiйснює	контроль	за	дотриманням	порядку	оформлення
первинних	та	бухгалтерських	документiв,	розрахункiв	та	платiжних	зобов'язань,	використання	фонду	оплати
працi,	 встановленням	 посадових	 окладiв,	 за	 проведенням	 iнвентаризацiї	 основних	 засобiв,матерiальних
активiв,	 товарноматерiальних	 цiнностей,	 коштiв,	 документiв,	 розрахункiв,	 перевiрок	 органiзацiї
бухгалтерського	облiку	та	звiтностi,	документальних	ревiзiй	пiдроздiлiв	пiдприємства.	Здiйснює	контроль	за
довгостроковими	 iнвестицiями	у	прибутковi	 активи	других	пiдприємств,	 господарчих	товариств,	процентнi
облiгацiї	 державних	 процентних	 займiв,	 вклади	 до	 статутних	 фондiв	 загальних	 пiдприємств	 та	 iншi
фiнансовi	 вкладення	 з	 урахуванням	 страхової	 дiяльностi;	 бартерними	 (товарообмiнними)	 операцiями;	 за
правильнiстю	 облiку	 операцiй	 у	 iноземних	 валютах,	 з	 векселями	 Державного	 казначейства,	 iнкасацiєю
боргових	 вимог.	 Органiзує	 складання	 щомiсячного	 бухгалтерського	 облiку,	 квартальних,	 рiчних
бухгалтерських	 та	 податкових	 звiтiв,	 передбачених	 законодавством.	 Приймає	 участь	 у	 проведеннi
iнвентаризацiйної	 роботи	 на	 пiдприємствi	 з	 оформленням	 матерiалiв,	 пов'язаних	 з	 нестачею	 та
вiдшкодування	 втрат	 вiд	 нестачi	 запасiв	 та	 порчi	 активiв	 пiдприємства.	 Регулює	 розходження	 фактичної
наявностi	 цiнностей	 iз	 даними	 бухгалтерського	 облiку,	 якi	 були	 виявленi	 пiд	 час	 iнвентаризацiї.	 Приймає
участь	 у	 проведеннi	 економiчного	 аналiзу	 господарськофiнансової	 дiяльностi	 пiдприємства	 по	 даних
бухгалтерського	 облiку	 витрат	 та	 звiтностi	 з	 метою	 виявлення	 внутрiшньогосподарчих	 резервiв,	 усунення
невиробничих	 витрат.	 Проводить	 роботу,	 яка	 спрямована	 на	 забезпечення	 суворого	 дотримання	 штатної
фiнансової	 ,	 касової	 дисциплiни,	 кошторисiв	 адмiнiстративно	 господарських	 та	 iнших	 витрат,	 дотримання
правильностi	списання	з	бухгалтерських	балансiв	дебiторської	заборгованостi,	нестач	та	iнших	втрат,	слiдкує
за	 схороннiстю	 бухгалтерських	 документiв,	 оформленням	 та	 здачею	 їх	 у	 встановленому	 порядку	 у	 архiв.
Приймає	участь	у	пiдготовцi	та	наданнi	iнших	видiв	перiодичної	звiтностi,	яка	передбачає	пiдпис	головного
бухгалтера,	 органами	 вищого	 рiвня	 згiдно	 iз	 нормативними	 актами,	 затвердженими	 формами	 та
iнструкцiями.	 Приймає	 участь	 у	 розробцi	 комплексних	 заходiв	 по	 полiпшенню	 умов	 безпеки	 працi	 на
пiдприємствi.	Аналiзує	 виконання	 планiв	 соцiально	 економiчного	 розвитку	 пiдприємства	Органiзує	 роботу
по	пiдготовцi	пропозицiй	по	визначенню	облiкової	полiтики	пiдприємства,	внесення	змiн	у	облiкову	полiтику,
вибору	 форми	 бухгалтерського	 облiку	 з	 урахуванням	 дiяльностi	 пiдприємства	 та	 технологiї	 обробки
облiкових	 даних,	 впровадження	 автоматизованої	 системи	 обробки	 даних	 бухгалтерського	 облiку	 з
урахуванням	 особливостей	 дiяльностi	 пiдприємства	 або	 полiпшенню	 дiючої.	 Керує	 спецiалiстами
бухгалтерського	 облiку	 пiдприємства	 та	 розподiляє	мiж	ними	функцiональнi	 обов'язки.	У	 посадової	 особи
емiтента	 непогашеної	 судимостi	 за	 корислевi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Нарахована	 та	 виплачена
винагорода	в	т.ч.	у	натуральнiй	формi:	винагорода	нараховувалась	лише	у	формi	заробiтної	плати.	Посадова
особа	не	обiймає	посади	на	будьяких	iнших	пiдприємствах.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних
данних.	Зміни	посадової	особи	протягом	звітного	року	не	було.

_______________



*Якщо	інформація	розкривається	стосовно	членів	наглядової	ради,	додатково	зазначається,	чи	є
посадова	особа	акціонером,	представником	акціонера,	представником	групи	акціонерів,	незалежним
директором.

Інформація	про	володіння	посадовими	особами	емітента	акціями	емітента

Посада Прізвище,	ім’я,
по	батькові

Кількість	акцій
(шт.)

Від	загальної
кількості	акцій
(у	відсотках)

Кількість	за	типами	акцій

прості	іменні привілейовані
іменні

1 2 3 4 5 6
Член	Наглядової
ради

Сорока	Наталiя
Василiвна 0 0 0 0

Член	Наглядової
ради

Прокоса	Богдан
Сергiйович 0 0 0 0

Член	Наглядової
ради	(Голова)

Прокопик	Тарас
Iгорович 0 0 0 0

Директор Собчук	Вiталiй
Миколайович 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Коваль	Юлiя
Олегiвна 0 0 0 0

Інформація	про	засновників	та/або	учасників	емітента	та	відсоток	акцій	(часток,
паїв)

Найменування
юридичної	особи
засновника	та/або

учасника

Ідентифікаційний	код
юридичної	особи
засновника	та/або

учасника
Місцезнаходження

Відсоток	акцій	(часток,
паїв),	які	належать
засновнику	та/або

учаснику	(від	загальної
кількості)

TNA	CORPORATE
SOLUTIONS	LLC	(ТНА
КОРПОРЕЙТ	СОЛЮШНЗ
ЛЛС)

2017-000737609
83001	США	штат	Вайомінг
м.	Джексон	610	Бродвей,
офіс	201

91.7229

Прізвище,	ім`я,	по	батькові	фізичної	особи

Відсоток	акцій	(часток,
паїв),	які	належать
засновнику	та/або

учаснику	(від	загальної
кількості)

фiзичнi	особи	акцiонери	в	загальнiй	кiлькостi	135	осіб 8.2771
Усього 100

Звіт	керівництва	(звіт	про	управління)

1.	Зазначте	вірогідні	перспективи	подальшого	розвитку	емітента.

Щодо	вiрогiдних	перспектив	подальшого	розвитку	емiтента	та	щодо	майбутнiх	подiй	та/або	дiй,
перспектив	розвитку	галузi	економiки,	в	якiй	емiтент	здiйснює	основну	дiяльнiсть	i	результатiв
дiяльностi	емiтента,	у	тому	числi	планiв	емiтента,	ймовiрностi	настання	певних	подiй	чи	вчинення
певних	дiй	треба	вiдмiтити,	що	фактичнi	результати	дiяльностi	емiтента	в	майбутньому	можуть
вiдрiзнятися	вiд	прогнозованих	результатiв	з	багатьох	причин	тому,	що	дiяльнiсть	емiтента	пов'язана	з
певними	ризиками,	описаними	в	роздiлi	"Схильність	емітента	до	цінових	ризиків,	кредитного	ризику,
ризику	ліквідності	та/або	ризику	грошових	потоків"	цiєї	рiчної	iнформацiї.	Також	на	дiяльнiсть
емiтента	впливає:	-	економiчна	криза;	-	девальвацiя	гривнi	i	вiдповiдно	пiдвищення	цiн	на	iмпортний
товар;	-	зниження	рiвня	експорту;	-	зниження	купiвельної	спроможностi	громадян.	В	2021	роцi



Товариство	планує	розширення	ринкiв	збуту,	налагодження	зв'язкiв	з	пiдприємствами,	що	займаються
сільським	господарством,	тобто	планує	здійснювати	діяльність	за	основним	видом	дiяльностi.	Для
цього	будуть	застосовуватись	науково-дослiдницькi,	науково-технiчнi,	проектно-конструкторськi
роботи	в	рiзних	галузях	господарської	дiяльностi.	Товариство	планує	зайнятись	розвитком	нових
проектiв	та	напрямків	у	сфері	технiчного	обслуговування	та	ремонт	автотранспортних	засобiв.

2.	Зазначте	інформацію	про	розвиток	емітента.

ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	"ДАКОР	ВЕСТ"	створено	юридичною	особою	за
законодавством	України	шляхом	передачi	коштiв	i	участi	в	пiдприємницькiй	дiяльностi	Товариства	з
метою	одержання	прибутку	згiдно	з	Цивiльним	кодексом	України,	Господарським	кодексом	України,
Законами	України	"Про	акцiонернi	товариства",	"Про	зовнiшньоекономiчну	дiяльнiсть",	iншими
законодавчими	актами	України	та	рiшенням	засновникiв.	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО
"ДАКОР	ВЕСТ"	продовжує	свою	дiяльнiсть	пiсля	змiни	типу	акцiонерного	товариства	та
перейменування	з	ПУБЛIЧНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	"ДАКОР	ВЕСТ"	(iдентифiкацiйний	код
03118357),	яке,	в	свою	чергу,	було	новою	назвою	ВIДКРИТОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА
"ДАКОР	ВЕСТ"	(iдентифiкацiйний	код	03118357).	Товариство	створено	з	метою	одержання	прибутку
вiд	проведення	iнвестицiйної,	виробничо-господарської,	комерцiйної,	консультативної,	наукової,	та
iншої	дiяльностi,	забезпечення	прибутковостi	вкладень	та	приросту	вкладених	коштiв	акцiонерiв
Товариства,	забезпечення	та	реалiзацiя	за	рахунок	отриманого	прибутку	соцiальних	та	економiчних
iнтересiв	акцiонерiв	та	членiв	трудового	колективу	Товариства.	На	кiнець	поточного	року	Товариством
отримано	збиток	у	розмірі	1070,5	тис.грн.	Товариство	протягом	року	не	здiйснювало	дiяльностi	за
основними	видами	дiяльностi,	новi	види	дiяльностi	не	впроваджувало.	Фiнансовий	стан	Товариства
нестабiльний.

3.	Зазначте	інформацію	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,	зокрема	інформацію	про:

Протягом	поточного	року	емiтентом	укладення	деривативiв	або	вчинення	правочинiв	щодо	похiдних
цiнних	паперiв	не	вiдбувалося,	вiдповiдно	цi	дiї	не	вплинули	на	оцiнку	його	активiв,	зобов'язань,
фiнансового	стану	i	доходiв	або	витрат.

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

Спецiального	документу,	який	описує	характеристики	системи	внутрiшнього	контролю	i	управлiння
ризиками	емiтента	не	створено	та	не	затверджено.	Проте,	при	здiйсненнi	внутрiшнього	контролю
використовуються	рiзнi	методи,	вони	включають	в	себе	наступнi	елементи:	-	бухгалтерський
фiнансовий	облiк	(iнвентарiзацiя	i	документацiя,	рахунки	i	подвiйний	запис)	-	бухгалтерський
управлiнський	облiк	(розподiл	обов'язкiв,	нормування	витрат)	-	аудит,	контроль,	ревiзiя	(перевiрка
документiв,	перевiрка	вiрностi	арифметичних	розрахункiв,	перевiрка	дотримання	правил	облiку
окремих	господарських	операцiй,	iнвентарiзацiя,	усне	опитування	персоналу,	пiдтвердження	i
простежування).	Всi	перелiченi	методи	становлять	єдину	систему	i	використовуються	в	цiлях
управлiння	пiдприємством.	Товариство	для	ефективного	управлiння	ризиками	здiйснює	наступнi
заходи:	-	регулярно	виявляє	та	оцiнює	ризики,	якi	впливають	на	досягнення	стратегiчних	та
операцiйних	цiлей;	-	забезпечує	прийняття	рiшень	з	врахуванням	їх	потенцiйних	ризикiв	та



встановленню	ризик-апетиту;	-	обирає	оптимальну	стратегiю	управлiння	ризиками,	порiвнюючи
ступiнь	зниження	ризику	та	вартiсть	заходiв	з	їх	управлiння;	-	здiйснює	регулярний	монiторинг
ефективностi	заходiв	з	управлiння	ризиками.	Страхування	кожного	основного	виду	прогнозованої
операції	-	операції	хеджування	-	не	використовуються.	Директор	підприємтсва	планує	страхування
ризикiв,	управлiння	якими	всерединi	компанiї	нерацiонально	чи	неможливо.	Служби	з	внутрiшнього
контролю	та	управлiння	ризиками	не	створено.	Директор	приймає	рiшення	з	мiнiмiзацiї	ризикiв,
опираючись	на	власнi	знання	та	досвiд	та	застосовуючи	наявнi	ресурси	та	здійснює	контроль	за
фiнансово-господарською	дiяльнiстю	Товариства.

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

Податкове,	валютне	та	митне	законодавство	в	Україні	допускає	різні	трактування	та	часто	змінюється.
Контролюючі	органи	можуть	оскаржувати	трактування	цього	законодавства	керівництвом	Товариства
та	його	застосування	у	процесі	діяльності	Товариства,	та	існує	ймовірність	того,	що	операції	та
діяльність,	по	яким	в	минулому	не	було	спорів	між	Товариством	та	контролюючим	органом,	можуть
стати	спірними.	У	результаті	чого	на	Товариство	можуть	бути	накладені	додаткові	суми	податків,
штрафів	та	пені.	Податкові	органи	мають	право	перевіряти	діяльність	підприємства	протягом	3-х
календарних	років	з	дати	їх	завершення.	При	певних	обставинах	перевірки	можуть	охоплювати	і
більш	довгий	період	часу.	Основні	ризики,	які	притаманні	діяльності	Товариства,	включають	в	себе
ризик	ліквідності,	кредитний	ризик	і	ринковий	ризик	(ризик	зміни	процентних	ставок,	ризик	зміни
валютних	курсів,	ризик	зміни	цін).	Опис	ризиків	Товариства	та	політики	управління	зазначеними
ризиками	представлено	нижче.	Ризик	ліквідності.	Ризик	ліквідності	полягає	у	неможливості	оплати
Товариством	своїх	зобов'язань	при	настанні	строку	їх	погашення.	Підприємство	регулярно	контролює
і	управляє	ризиком	ліквідності,	використовуючи	процедуру	детального	планування	та	прогнозування
руху	грошових	коштів,	необхідних	для	своєчасної	оплати	своїх	зобов'язань.	Кредитний	ризик.
Товариство	піддається	кредитному	ризику,	тобто	ризику	невиконання	зобов'язань	контрагентами	і,
отже,	виникненню	фінансових	втрат	(витрат)	у	Товариства.	При	укладанні	угод	з	новими
контрагентами	Товариство	оцінює	їх	кредитоспроможність	і	визначає	кредитні	ліміти.	Кредитні	ліміти
контрагентів	регулярно	переглядаються	як	мінімум	на	щорічній	основі.	Ринковий	ризик.	Ринковий
ризик	включає	ризик	зміни	процентних	ставок,	ризик	зміни	валютних	курсів	і	ризик	зміни	цін.
Товариство	контролює	ринкові	ризики	шляхом	використання	таких	інструментів	як	страхування,
диверсифікація.	У	цілому,	з	метою	мінімізації	та	запобігання	ризиків,	Товариство	управляє	капіталом
за	рахунок	оптимізації	співвідношення	позикових	і	власних	коштів.	Керівництво	підприємства
регулярно	переглядає	структуру	капіталу.

4.	Звіт	про	корпоративне	управління:

1)	зробіть	посилання	на:

власний	кодекс	корпоративного	управління,	яким	керується	емітент;

У	своїй	діяльності	ПрАТ	"ДАКОР	ВЕСТ"	керується	власними	Принципами	(Кодексом)
корпоративного	управління,	які	були	затверджені	на	чергових	загальних	зборах	акціонерів,	які
відбулись	26	квітня	2018	року	та	оформлені	протоколом	№6.	Текст	Принципів	(Кодексу)
корпоративного	управління	перебуває	у	публічному	доступі	на	власному	веб-сайті	товариства,	за
адресою:	http://dakorwest.com/



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

Товариство	не	застосовує	кодекс	корпоративного	управління	будь-яких	фондових	бірж,	об'єднань
юридичних	осіб	або	іншим	кодексом	корпоративного	управління.	Товариство	не	є	членом	будь-якого
об'єднання	юридичних	осіб,	а	цiннi	папери	не	включенi	до	лiстингу	та	до	бiржових	реєстрiв.	У	зв'язку
з	цим,	посилання	на	зазначені	в	цьому	пункті	кодекси	не	наводяться.

всю	відповідну	інформацію	про	практику	корпоративного	управління,	застосовувану	понад	визначені
законодавством	вимоги;

У	практиці	застосування,	Товариство	дотримується	вимог,	визначених	виключно	діючим
законодавством	України	щодо	корпоративного	управління.

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;

За	звітний	період	Товариство	не	відхилялось	у	своїй	діяльності	від	положень	власного	кодексу
корпоративного	управління.	За	звітний	період	Товариство	не	приймало	рішення	не	застосовувати
положення	власного	кодексу	корпоративного	управління.

3)	інформація	про	загальні	збори	акціонерів	(учасників)

Вид	загальних
зборів*

чергові позачергові
X

Дата	проведення 17.04.2020
Кворум	зборів** 0

Опис

1)	 Перелік	 питань,	 включених	 до	 порядку	 деного:	 1.	 Обрання	 лічильної	 комісії.	 2.	 Про
затвердження	 порядку	 та	 способу	 засвідчення	 бюлетеню	 для	 голосування	 на	 річних
загальних	 зборах	 Товариства.	 3.	 Обрання	 голови	 та	 секретаря	 річних	 Загальних	 зборів
акціонерів	 Товариства.	 4.	 Затвердження	 порядку	 проведення	 річних	 Загальних	 зборів
акціонерів	 Товариства.	 5.	 Розгляд	 звіту	 виконавчого	 органу	 Товариства	 про	 результати
фінансово-господарської	 діяльності	 Товариства	 у	 2019	 році	 та	 прийняття	 рішення	 за
наслідками	розгляду	звіту	виконавчого	органу.	6.	Розгляд	звіту	наглядової	ради	Товариства
за	 2019	 рік	 та	 прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 наглядової	 ради.	 7.
Затвердження	 річного	 звіту	 Товариства	 за	 2019	 р.	 8.	 Визначення	 порядку	 розподілу
прибутку	 та	 покриття	 збитків	 Товариства	 за	 результатами	 фінансово-господарської
діяльності	 Товариства	 у	 2019	 році.	 2)	 Проект	 порядку	 денного	 був	 запропонований	 та
затверджений	 наглядовою	 радою	 товариства.	 Інших	 пропозицій	 щодо	 порядку	 денного
чергових	зборів	акціонерів	не	надходило.	3)	 Згідно	 з	Протоколом	 засідання	Реєстраційної
комісії	 від	 17.04.2020р.,	 для	 участі	 у	 чергових	 загальних	 зборах	 ПрАТ	 «ДАКОР	 ВЕСТ»,
призначених	на	 17.04.2020р.	 не	 було	 зареєстровано	жодного	 (нуль)	 акціонера.	Відповідно
до	 ст.	 41	 Закону	 України	 Про	 акціонерні	 товариства,	 Загальні	 збори	 акціонерного
товариства	 мають	 кворум	 за	 умови	 реєстрації	 для	 участі	 у	 них	 акціонерів,	 які	 сукупно	 є
власниками	 більш	 як	 50	 відсотків	 голосуючих	 акцій.	 Таким	 чином	 на	 момент	 закінчення
реєстрації	акціонерів	для	участі	у	загальних	зборах	акціонерного	товариства,	реєстраційна
комісія	 визначила	 відсутність	 кворуму	 загальних	 зборів,	 збори	 визнані	 такими,	 що	 не
відбулись.

	

_______________

*	Поставити	помітку	"Х"	у	відповідній	графі.

**	У	відсотках	до	загальної	кількості	голосів.



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

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

Акціонери X
Депозитарна	установа X
Інше	(зазначити):	- Ні

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

Так Ні
Національна	комісія	з	цінних	паперів
та	фондового	ринку X

Акціонери,	які	володіють	у
сукупності	більше	ніж	10	відсотками
голосуючих	акцій

X

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

Так* Ні*
Підняттям	карток X
Бюлетенями	(таємне	голосування) X
Підняттям	рук X
Інше	(зазначити):	- Ні

Які	основні	причини	скликання	останніх	позачергових	зборів	у	звітному	році?
Так* Ні*

Реорганізація X
Додатковий	випуск	акцій X
Унесення	змін	до	статут X
Прийняття	рішення	про	збільшення
статутного	капіталу	товариства X

Прийняття	рішення	про	зменшення
статутного	капіталу	товариства X

Обрання	або	припинення
повноважень	голови	та	членів
наглядової	ради

X

Обрання	або	припинення
повноважень	членів	виконавчого
органу

X

Обрання	або	припинення
повноважень	членів	ревізійної
комісії	(ревізора)

X

Делегування	додаткових
повноважень	наглядовій	раді X

Інше	(зазначити):	Останні	5	(п’ять)
років	позачергові	збори	не
скликались

Ні

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

X

У	разі	скликання	позачергових	загальних	зборів	зазначаються	їх	ініціатори:
Так* Ні*

Наглядова	рада X
Виконавчий	орган X
Ревізійна	комісія	(ревізор) X
Акціонери	(акціонер),	які	(який)	на
день	подання	вимоги	сукупно	є
власниками	(власником)	10	і	більше
відсотків	голосуючих	акцій -



товариства
Інше	(зазначити) -

У	разі	скликання,	але	непроведення	чергових	загальних	зборів	зазначається	причина	їх
непроведення	Дата	проведення	річних	(чергових)	загальних	зборів	-	17	квітня	2020	року,	проте	в
зазначену	дату	збори	не	були	проведені	(визнані	такими,	що	не	відбулись).	Причина	–
відсутність	кворуму.

У	разі	скликання,	але	непроведення	позачергових	загальних	зборів	зазначається	причина	їх
непроведення	За	звітний	період	позачергові	загальні	збори	не	скликались.

4)	інформація	про	наглядову	раду	та	виконавчий	орган	емітента

Прізвище,	ім'я,	по
батькові

Незалежний	член Функціональні	обов’язки
члена	наглядової	радиТак Ні

Прокоса	Богдан
Сеогiйович X

"	забезпечення	реалізації	та
захисту	прав	акціонерів;	"
ухвалення	стратегії
товариства,	основні	плани
дій,	політику	управління
ризиками,	затвердження
річного	бюджету,	бізнес-
планів	товариства	та
здійснення	контролю	за	їх
реалізацією;	"	забезпечення
офіційності	та	прозорості
процедури	висунення	та
обрання	членів
виконавчого	органу,
затвердження	умов
договорів,	що	укладаються
з	головою	та	членами
виконавчого	органу,
встановлення	розміру	їх
винагороди	у	відповідності
з	довгостроковими
інтересами	товариства	та
його	акціонерів,	та
визначення	форм	контролю
за	діяльністю	виконавчого
органу;	"	здійснення
контролю	за	фінансово-
господарською	діяльністю
товариства,	у	тому	числі
забезпечення	підготовки
повної	та	достовірної
публічної	інформації	про
товариство;	"	здійснення
контролю	за	запобіганням,
виявленням	та
врегулюванням	конфлікту
інтересів	посадових	осіб
органів	товариства,	у	тому
числі	за	використанням
майна	товариства	в
особистих	інтересах	та
укладення	угод	з
пов'язаними	особами;	"
здійснення	контролю	за
ефективністю	управління
товариством	та,	у	разі
потреби,	внесення
відповідних	змін;	"
забезпечувати	цілісність
системи	бухгалтерського
обліку	та	фінансової
звітності	товариства,
включаючи	незалежний



аудит,	а	також	за	наявність
необхідних	систем
контролю,	зокрема,	систем
управління	ризиками,
фінансового	та
операційного	контролю	за
дотриманням
законодавства	та
відповідних	стандартів.

Прокопик	Тарас	Iгорович X

"	забезпечення	реалізації	та
захисту	прав	акціонерів;	"
ухвалення	стратегії
товариства,	основні	плани
дій,	політику	управління
ризиками,	затвердження
річного	бюджету,	бізнес-
планів	товариства	та
здійснення	контролю	за	їх
реалізацією;	"	забезпечення
офіційності	та	прозорості
процедури	висунення	та
обрання	членів
виконавчого	органу,
затвердження	умов
договорів,	що	укладаються
з	головою	та	членами
виконавчого	органу,
встановлення	розміру	їх
винагороди	у	відповідності
з	довгостроковими
інтересами	товариства	та
його	акціонерів,	та
визначення	форм	контролю
за	діяльністю	виконавчого
органу;	"	здійснення
контролю	за	фінансово-
господарською	діяльністю
товариства,	у	тому	числі
забезпечення	підготовки
повної	та	достовірної
публічної	інформації	про
товариство;	"	здійснення
контролю	за	запобіганням,
виявленням	та
врегулюванням	конфлікту
інтересів	посадових	осіб
органів	товариства,	у	тому
числі	за	використанням
майна	товариства	в
особистих	інтересах	та
укладення	угод	з
пов'язаними	особами;	"
здійснення	контролю	за
ефективністю	управління
товариством	та,	у	разі
потреби,	внесення
відповідних	змін;	"
забезпечувати	цілісність
системи	бухгалтерського
обліку	та	фінансової
звітності	товариства,
включаючи	незалежний
аудит,	а	також	за	наявність
необхідних	систем
контролю,	зокрема,	систем
управління	ризиками,
фінансового	та
операційного	контролю	за
дотриманням
законодавства	та
відповідних	стандартів.

За	звітний	період	було	проведено	2	засідання
наглядової	ради.	Загальний	опис	прийнятих
рішень:	•	Прийняття	рішення	про	скликання
чергових	(річних)	Загальних	зборів	акціонерів	у



Чи	проведені	засідання	наглядової	ради,
загальний	опис	прийнятих	на	них	рішень;
процедури,	що	застосовуються	при	прийнятті
наглядовою	радою	рішень;	визначення,	як
діяльність	наглядової	ради	зумовила	зміни	у
фінансово-господарській	діяльності	товариства.

2020	році	та	пов’язані	зі	скликанням	зборів
процедури.	•	Продаж	рухомого	майна.
Емітент	не	є	публічним	акціонерним	товариством,
тому	Інформація	про	діяльність	наглядової	ради:	а
саме	-	процедури,	що	застосовуються	при
прийнятті	наглядовою	радою	рішень,	включаючи
зазначення	того,	як	діяльність	наглядової	ради
зумовила	зміни	у	фінансово-господарській
діяльності	товариства	не	розкривається

Комітети	в	складі	наглядової	ради	(за	наявності)

Так Ні Персональний	склад
комітетів

З	питань	аудиту X -
З	питань	призначень X -
З	винагород X -
Інші	(зазначити) - -

Чи	проведені	засідання
комітетів	наглядової	ради,
загальний	опис	прийнятих	на
них	рішень;

За	звітний	період	було	проведено	2	засідання	наглядової	ради.
Загальний	опис	прийнятих	рішень:	•	Прийняття	рішення	про	скликання
чергових	(річних)	Загальних	зборів	акціонерів	у	2020	році	та	пов’язані
зі	скликанням	зборів	процедури.	•	Продаж	рухомого	майна.

у	разі	проведення	оцінки
роботи	комітетів
зазначається	інформація
щодо	їх	компетентності	та
ефективності.

У	наглядовій	раді	Товариства	комітети	не	створені.

Інформація	про	діяльність	наглядової	ради	та	оцінка	її	роботи
Оцінка	роботи	наглядової
ради

Оцінка	роботи	наглядової	ради	не	проводилась

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

Галузеві	знання	і	досвід	роботи	в
галузі X

Знання	у	сфері	фінансів	і
менеджменту X

Особисті	якості	(чесність,
відповідальність) X

Відсутність	конфлікту	інтересів X
Граничний	вік X
Відсутні	будь-які	вимоги X
Інше	(зазначити): X

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

Так* Ні*
Новий	член	наглядової	ради
самостійно	ознайомився	зі	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	(зазначити) -

Як	визначається	розмір	винагороди	членів	наглядової	ради?
Так* Ні*

Винагорода	є	фіксованою	сумою X
Винагорода	є	відсотком	від	чистого
прибутку	або	збільшення	ринкової
вартості	акцій

X

Винагорода	виплачується	у	вигляді
цінних	паперів	товариства X

Члени	наглядової	ради	не	отримують
винагороди X

Інше	(зазначити) -

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

Одноосібний	виконавчий	орган	-	директор	-	Собчук
Вiталiй	Миколайович

Права	та	обов'язки	директора	товариства	визначаються
Законом	України	"Про	акціонерні	товариства",	іншими
актами	законодавства	та	цим	статутом.	Директор
зобов'язаний	щорічно	звітувати	перед	вищим	органом
товариства.	За	наслідками	розгляду	його	звіту,
загальними	зборами	приймаються	відповідні	рішення.
На	вимогу	наглядової	ради,	директор	зобов'язаний	брати
участь	в	її	засіданнях	або	в	розгляді	окремих	питань
порядку	денного	засідань.	Директор	зобов'язаний
забезпечити	належне	зберігання	документів	товариства,
перелік	яких	визначено	законом.	Директор	повинен,	в
установлених	законом	випадках,	порядку	та	строки,	у
повному	обсязі	надавати	об'єктивну	й	достовірну
інформацію	(документи)	товариства,	а	також	розкривати
інформацію	відповідно	до	актів	законодавства	України.

Чи	проведені	засідання	виконавчого
органу:
загальний	опис	прийнятих	на	них
рішень;
інформація	про	результати	роботи
виконавчого	органу;
визначення,	як	діяльність
виконавчого	органу	зумовила	зміни	у
фінансово-господарській	діяльності
товариства.

Засідання	виконавчого	органу	не	проводяться.	Рішення
приймаються	Директором	одноосібно.	Емітент	не	є
публічним	акціонерним	товариством,	тому	інша	інформація
про	діяльінсть	виконавчого	органу	не	розкривається.

Оцінка	роботи	виконавчого	органу
Емітент	не	є	публічним	акціонерним	товариством,	тому
інформація	про	діяльінсть	виконавчого	органу	(а	саме:
оцінка	його	роботи)	не	розкривається.

5)	опис	основних	характеристик	систем	внутрішнього	контролю	і	управління	ризиками	емітента:
Спецiального	документу,	яким	би	описувалися	характеристики	систем	внутрiшнього	контролю	та
управлiння	ризиками	в	Товариствi	не	створено	та	не	затверджено.	Проте,	при	здiйсненнi	внутрiшнього
контролю	використовуються	рiзнi	методи,	вони	включають	в	себе	такi	елементи,	як:	1)	бухгалтерський



фiнансовий	облiк	(iнвентаризацiя	i	документацiя,	рахунки	i	подвiйний	запис);	2)	бухгалтерський
управлiнський	облiк	(розподiл	обов'язкiв,	нормування	витрат);	3)	аудит,	контроль,	ревiзiя	(перевiрка
документiв,	перевiрка	вiрностi	арифметичних	розрахункiв,	перевiрка	дотримання	правил	облiку
окремих	господарських	операцiй,	iнвентаризацiя,	усне	опитування	персоналу,	пiдтвердження	i
простежування).	Всi	перерахованi	вище	методи	становлять	єдину	систему	i	використовуються	в	цiлях
управлiння	Товариством.

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

Ні

Якщо	в	товаристві	створено	ревізійну	комісію:

кількість	членів	ревізійної	комісії	осіб.

скільки	разів	на	рік	у	середньому	відбувалися	засідання	ревізійної	комісії	протягом	останніх	трьох
років?

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

Так Ні Ні Ні

Обрання	та
припинення
повноважень	голови
та	членів
виконавчого	органу

Ні Так Ні Ні

Обрання	та
припинення
повноважень	голови
та	членів	наглядової
ради

Так Ні Ні Ні

Обрання	та
припинення
повноважень	голови
та	членів	ревізійної
комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення	розміру
винагороди	для
голови	та	членів
виконавчого	органу

Ні Так Ні Ні

Визначення	розміру
винагороди	для
голови	та	членів
наглядової	ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття	рішення
про	притягнення	до
майнової
відповідальності
членів	виконавчого
органу

Ні Ні Ні Ні

Прийняття	рішення



про	додаткову	емісію
акцій

Так Ні Ні Ні

Прийняття	рішення
про	викуп,
реалізацію	та
розміщення	власних
акцій

Так Ні Ні Ні

Затвердження
зовнішнього
аудитора

Ні Так Ні Ні

Затвердження
договорів,	щодо	яких
існує	конфлікт
інтересів

Ні Ні Ні Так

*	Ставиться	"так"	або	"ні"	у	відповідних	графах.

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	передбачені	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): ПРИПЦИПИ	(КОДЕКС)	корпоративного	управління

Як	акціонери	можуть	отримати	інформацію	про	діяльність	вашого	акціонерного	товариства?*

Інформація	про
діяльність

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджуєть
ся	на	загальних

зборах

Інформація
оприлюднюєтьс

я	в
загальнодоступн

ій
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

Документи
надаються	для
ознайомлення
безпосередньо	в
акціонерному
товаристві

Копії	документів
надаються	на

запит	акціонера

Інформація
розміщується	на
власному	веб-

сайті
акціонерного
товариства



ринку
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так Так Так Так Так

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

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація	про
склад	органів
управління
товариства

Ні Так Так Так Ні

Статут	та
внутрішні
документи

Ні Ні Ні Ні Ні

Протоколи
загальних	зборів
акціонерів	після
їх	проведення

Ні Ні Ні Так Ні

Розмір
винагороди
посадових	осіб
акціонерного
товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

*	Ставиться	"так"	або	"ні"	у	відповідних	графах.

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

Ні

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

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

*	Ставиться	відмітка	“Х”	у	відповідних	графах.

Який	орган	приймав	рішення	про	затвердження	незалежного	аудитора	(аудиторської	фірми)?
Так* Ні*

Загальні	збори	акціонерів X
Наглядова	рада X
Виконавчий	орган X
Інше	(зазначити) -

*	Ставиться	відмітка	"Х"	у	відповідних	графах.

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

X

Інше	(зазначити) Ревiзiйна	комiсiя	не	створена

*	Ставиться	відмітка	"Х"	у	відповідних	графах.

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
TNA	CORPORATE
SOLUTIONS	LLC	(ТНА
КОРПОРЕЙТ	СОЛЮШНЗ
ЛЛС)

91.7229

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

5714284 25267
п.10	Прикінцевих	та	перехідних	положень	Закону
України	"Про	депозитарну	систему	України"

12.10.2014

Опис

8)	порядок	призначення	та	звільнення	посадових	осіб	емітента

•	Члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	обираються	акціонерами	під	час	проведення
загальних	зборів	товариства	на	строк	не	більший	ніж	три	роки.	•	Обрання	членів	наглядової	ради
приватного	акціонерного	товариства	здійснюється	шляхом	кумулятивного	голосування.	•	Голова
наглядової	ради	товариства	обирається	членами	наглядової	ради	з	їх	числа	простою	більшістю	голосів
від	кількісного	складу	наглядової	ради.	Наглядова	рада	має	право	в	будь-який	час	переобрати	голову
наглядової	ради.	•	Обрання	та	припинення	повноважень	виконавчого	органу	(генерального	директора),



згідно	статуту	Товариства,	відноситься	до	виключної	компетенції	наглядової	ради.	•	Повноваження
виконавчого	органу	припиняються	за	рішенням	наглядової	ради,	з	одночасним	прийняттям	рішення
про	призначення	виконавчого	органу	або	особи,	яка	тимчасово	здійснюватиме	його	повноваження.
Статутом	та	внутрішніми	документами	Товариства	не	передбачено	виплати	винагороди	або
компенсації	посадовим	особам	емітента	в	разі	їх	звільнення.

9)	повноваження	посадових	осіб	емітента

До	основних	функцій	наглядової	ради	належать:	•	забезпечення	реалізації	та	захисту	прав	акціонерів;	•
ухвалення	стратегії	товариства,	основні	плани	дій,	політику	управління	ризиками,	затвердження
річного	бюджету,	бізнес-планів	товариства	та	здійснення	контролю	за	їх	реалізацією;	•	забезпечення
офіційності	та	прозорості	процедури	висунення	та	обрання	членів	виконавчого	органу,	затвердження
умов	договорів,	що	укладаються	з	головою	та	членами	виконавчого	органу,	встановлення	розміру	їх
винагороди	у	відповідності	з	довгостроковими	інтересами	товариства	та	його	акціонерів,	та
визначення	форм	контролю	за	діяльністю	виконавчого	органу;	•	здійснення	контролю	за	фінансово-
господарською	діяльністю	товариства,	у	тому	числі	забезпечення	підготовки	повної	та	достовірної
публічної	інформації	про	товариство;	•	здійснення	контролю	за	запобіганням,	виявленням	та
врегулюванням	конфлікту	інтересів	посадових	осіб	органів	товариства,	у	тому	числі	за	використанням
майна	товариства	в	особистих	інтересах	та	укладення	угод	з	пов'язаними	особами;	•	здійснення
контролю	за	ефективністю	управління	товариством	та,	у	разі	потреби,	внесення	відповідних	змін;	•
забезпечувати	цілісність	системи	бухгалтерського	обліку	та	фінансової	звітності	товариства,
включаючи	незалежний	аудит,	а	також	за	наявність	необхідних	систем	контролю,	зокрема,	систем
управління	ризиками,	фінансового	та	операційного	контролю	за	дотриманням	законодавства	та
відповідних	стандартів.	До	виключної	компетенції	наглядової	ради	належить:	•	затвердження
внутрішніх	положень,	якими	регулюється	діяльність	товариства,	крім	тих,	що	віднесені	до	виключної
компетенції	загальних	зборів	Законом	України	"Про	акціонерні	товариства",	та	тих,	що	рішенням
наглядової	ради	передані	для	затвердження	виконавчому	органу;	•	затвердження	положення	про
винагороду	членів	виконавчого	органу	товариства,	вимоги	до	якого	встановлюються	Національною
комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку;	•	затвердження	звіту	про	винагороду	членів
виконавчого	органу	товариства,	вимоги	до	якого	встановлюються	Національною	комісією	з	цінних
паперів	та	фондового	ринку;	•	підготовка	порядку	денного	загальних	зборів,	прийняття	рішення	про
дату	їх	проведення	та	про	включення	пропозицій	до	порядку	денного,	крім	скликання	акціонерами
позачергових	загальних	зборів;	•	затвердження	форми	і	тексту	бюлетеня	для	голосування;	•	прийняття
рішення	про	проведення	чергових	або	позачергових	загальних	зборів	відповідно	до	статуту	товариства
та	у	випадках,	встановлених	Законом	України	"Про	акціонерні	товариства";	•	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	України	"Про	акціонерні	товариства";	•	обрання	та	припинення
повноважень	виконавчого	органу	(директора);	•	затвердження	умов	контрактів,	які	укладатимуться	з
членами	виконавчого	органу,	встановлення	розміру	їх	винагороди;	•	прийняття	рішення	про
відсторонення	голови	або	члена	виконавчого	органу	від	здійснення	повноважень	та	обрання	особи,	яка
тимчасово	здійснюватиме	повноваження	голови	виконавчого	органу;	•	обрання	та	припинення
повноважень	голови	і	членів	інших	органів	товариства;	•	призначення	і	звільнення	керівника
підрозділу	внутрішнього	аудиту	(внутрішнього	аудитора);	•	затвердження	умов	трудових	договорів,	що
укладаються	з	працівниками	підрозділу	внутрішнього	аудиту	(з	внутрішнім	аудитором),	встановлення
розміру	їхньої	винагороди,	у	тому	числі	заохочувальних	та	компенсаційних	виплат;	•	здійснення



контролю	за	своєчасністю	надання	(опублікування)	товариством	достовірної	інформації	про	його
діяльність	відповідно	до	законодавства,	опублікування	товариством	інформації	про	принципи	(кодекс)
корпоративного	управління	товариства;	•	розгляд	звіту	виконавчого	органу	та	затвердження	заходів	за
результатами	його	розгляду	у	разі	віднесення	статутом	товариства	питання	про	призначення	та
звільнення	голови	та	членів	виконавчого	органу	до	виключної	компетенції	наглядової	ради;	•	обрання
реєстраційної	комісії,	за	винятком	випадків,	встановлених	Законом	України	"Про	акціонерні
товариства";	•	обрання	аудитора	(аудиторської	фірми)	товариства	для	проведення	аудиторської
перевірки	за	результатами	поточного	та/або	минулого	(минулих)	року	(років)	та	визначення	умов
договору,	що	укладатиметься	з	таким	аудитором	(аудиторською	фірмою),	встановлення	розміру	оплати
його	(її)	послуг;	•	затвердження	рекомендацій	загальним	зборам	за	результатами	розгляду	висновку
зовнішнього	незалежного	аудитора	(аудиторської	фірми)	товариства	для	прийняття	рішення	щодо
нього;	•	визначення	дати	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	дивідендів,	порядку
та	строків	виплати	дивідендів	у	межах	граничного	строку,	визначеного	Законом	України	"Про
акціонерні	товариства";	•	визначення	дати	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	бути	повідомлені
про	проведення	загальних	зборів	відповідно	до	Закону	України	"Про	акціонерні	товариства"	та	мають
право	на	участь	у	загальних	зборах	відповідно	до	цього	Закону;	•	вирішення	питань	про	участь
товариства	у	промислово-фінансових	групах	та	інших	об'єднаннях;	•	вирішення	питань	про	створення
та/або	участь	в	будь-яких	юридичних	особах,	їх	реорганізацію	та	ліквідацію;	•	вирішення	питань	про
створення,	реорганізацію	та/або	ліквідацію	структурних	та/або	відокремлених	підрозділів	товариства;
•	вирішення	питань,	віднесених	до	компетенції	наглядової	ради	згідно	Закону	України	"Про	акціонерні
товариства",	у	разі	злиття,	приєднання,	поділу,	виділу	або	перетворення	товариства;	•	прийняття
рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину	або	про	попереднє	надання	згоди	на
вчинення	такого	правочину	у	випадках,	передбачених	Законом	України	"Про	акціонерні	товариства",
та	про	надання	згоди	на	вчинення	правочинів	із	заінтересованістю	у	випадках,	передбачених	цим
Законом;	•	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,	яка	надає	акціонерному	товариству	додаткові	послуги,	затвердження
умов	договору,	що	укладатиметься	з	нею,	встановлення	розміру	оплати	її	послуг;	•	надсилання	оферти
акціонерам	відповідно	до	Закону	України	"Про	акціонерні	товариства".	Виконавчий	орган	здійснює
керівництво	поточною	діяльністю	товариства.	Виконавчий	орган	розробляє	та	передає	на
затвердження	наглядовій	раді	проекти	річного	бюджету	та	стратегії	товариства,	самостійно	розробляє
і	затверджує	поточні	плани	та	оперативні	завдання	товариства	і	забезпечує	їх	реалізацію.	Виконавчий
орган	забезпечує	відповідність	діяльності	товариства	вимогам	законодавства,	рішенням	загальних
зборів	та	наглядової	ради.	Не	рідше	одного	разу	на	рік	на	чергових	загальних	зборах	виконавчий	орган
звітує	акціонерам	про	свою	діяльність.	На	вимогу	наглядової	ради,	виконавчий	орган	подає	наглядовій
раді	у	письмовій	формі	звіт	про	фінансово-господарський	стан	товариства	та	хід	виконання	планів	та
завдань.	Крім	цього,	виконавчий	орган	своєчасно	надає	членам	наглядової	ради	на	їх	вимогу	повну	та
достовірну	інформацію,	необхідну	для	належного	виконання	радою	своїх	функцій.	За	підсумками	року
виконавчий	орган	звітує	перед	загальними	зборами	про	свою	діяльність	та	загальний	стан	товариства.
До	компетенції	Виконавчого	органу	належить	вирішення	всіх	без	винятку	питань,	пов'язаних	з
керівництвом	поточною	діяльністю	товариства,	крім	питань,	що	належать	до	виключної	компетенції
загальних	зборів	чи	наглядової	ради.	Виконавчий	орган	вправі	без	довіреності	на	підставі	цього
статуту	діяти	від	імені	товариства,	в	тому	числі:	•	представляти	товариства	перед	вітчизняними	та
іноземними	фізичними	чи	юридичними	особами,	установами	та	організаціями,	органами	державної



влади	й	управління,	місцевого	самоврядування,	правоохоронними	органами	та	судами,	посадовими	та
службовими	особами;	•	вчиняти	від	імені	товариства	будь-які	правочини	(договори,	угоди,	контракти,
акти,	протоколи	тощо),	з	урахуванням	виключної	компетенції	загальних	зборів	та	наглядової	ради,	а
також	особливостей	значних	правочинів	та	правочинів,	щодо	вчинення	яких	є	заінтересованість;	•	як
уповноважений	цим	статутом	виконавчий	орган	товариства,	приймати	рішення	товариства	у	формі
організаційно-розпорядчих	документів	(наказів	або	розпоряджень	директора),	які	обов'язкові	для
виконання	всіма	працівниками	товариства;	•	видавати	згідно	законодавства	довіреності	іншим	особам
(представникам),	у	межах	статутних	повноважень	директора;	•	відкривати/закривати	рахунки
товариства	в	банківських	установах;	•	вчиняти	інші	дії	відповідно	до	цього	статуту	та	законодавства.

10)	висловлення	думки	аудитора	(аудиторської	фірми)	щодо	інформації,	зазначеної	у	підпунктах	5	-	9
пункту	4	розділу	VII	Додатка	38	до	Положення,	а	також	перевірки	інформації,	зазначеної	в	підпунктах
1	-	4	пункту	4	розділу	VII	Додатка	38	до	Положення

У	відповідності	до	ч.3	статті	40	та	401	Закону	України	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»,
аудиторською	фірмою	–	ПРИВАТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	АУЛИТОРСЬКА	КОМПАНІЯ	«ДІ	ДЖІ	КЕЙ
ЮКРЕЙН»	перевірено	інформацію,	зазначену	у	пунктах	I-IV	та	висловлено	думку	щодо	інформації,
зазначеної	у	пунктах	V-IX	цього	Звіту	про	корпоративне	управління.	Звіт	аудиторської	фірми
додається,	і	є	невід’ємною	частиною	цього	Звіту	про	корпоративне	управління.	Ця	думка	складена	за
вимогами	та	у	відповідності	до	ч.	3	статті	40	статті	401	Закону	України	«Про	цінні	папери	та
фондовий	ринок»	від	23.02.2006	№	3480-IV	з	наступними	змінами	та	доповненнями,	Міжнародних
стандартів	контролю	якості,	аудиту,	огляду,	іншого	надання	впевненості	та	супутніх	послуг,	виданих
Радою	з	Міжнародних	стандартів	аудиту	та	надання	впевненості	(РМСАНВ),	затверджених	в	якості
національних	стандартів	аудиту	рішенням	АПУ	від	26.01.2017	року	№338/8	,	Рішення	Аудиторської
палати	України	№9	від	13.03.2019	року	«Про	затвердження	Рекомендацій	з	аудиторської	практики	за
результатами	проведення	круглого	столу	на	тему	«Нові	вимоги	до	аудиторського	звіту»	(частина	2
питання	2.3.2)	та	з	урахуванням	інших	нормативних	актів,	що	регулюють	діяльність	учасників
Фондового	ринку.	Ми	перевірили	інформацію	зазначену	у	Звіті	про	корпоративне	управління	ПрАТ
“Дакор	Вест”	за	2020	рік,	а	саме:	•	щодо	зазначених	посилань	на	внутрішні	документ	ПрАТ	“Дакор
Вест”	з	організації	корпоративного	управління	;	•	щодо	наявних	пояснень	у	разі	наявності	відхилень
від	положень	Кодексу	корпоративного	управління;	•	щодо	наведеної	інформації	про	проведені	загальні
збори	акціонерів	(учасників)	ПрАТ	“Дакор	Вест”	та	щодо	інформації	про	прийняті	на	цих	зборах
рішення;	•	щодо	зазначеної	інформації	про	персональний	склад	наглядової	ради	та	колегіального
виконавчого	органу	ПрАТ	“Дакор	Вест”,	їхніх	комітетів,	інформації	про	проведені	засідання	та
загальний	опис	прийнятих	на	них	рішеннях.	Ми	підтверджуємо	зазначену	інформацію,	щодо	вище
вказаних	питань.	Ми	вважаємо,	що	отримали	достатні	та	відповідні	докази	для	висловлення	нашої
думки	.	На	нашу	думку	інформація	зазначена	у	Звіті	про	корпоративне	управління	ПрАТ	“Дакор	Вест”
щодо	таких	питань,	як:	-	щодо	опису	основних	характеристик	систем	внутрішнього	контролю	і
управління	ризиками	емітента;	-	щодо	переліку	осіб,	які	прямо	або	опосередковано	є	власниками
значного	пакета	акцій	емітента;	-	щодо	зазначеної	інформації	про	будь-які	обмеження	прав	участі	та
голосування	акціонерів	(учасників)	на	загальних	зборах	емітента;	-	щодо	визначеного	порядку
призначення	та	звільнення	посадових	осіб	емітента;	-	щодо	визначених	повноважень	посадових	осіб
емітента.	У	всіх	суттєвих	аспектах	виходячи	зі	встановлених	критеріїв	є	достовірною	та	викладено
емітентом	згідно	вимог	ч.	3	статті	40	статті	401	Закону	України	«Про	цінні	папери	та	фондовий
ринок»	від	23.02.2006	№	3480-IV	з	наступними	змінами	та	доповненнями.	На	основі	виконаних
процедур	та	отриманих	доказів	ніщо	не	привернуло	нашої	уваги,	що	б	змусило	нас	вважати,	що	ПрАТ



“Дакор	Вест”	не	дотримався	в	усіх	суттєвих	аспектах	вимог	ч.	3	статті	40	статті	401	Закону	України
«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»	від	23.02.2006	№	3480-IV	з	наступними	змінами	та
доповненнями	та	Принципів	корпоративного	управління,	затверджених	рішенням	НКЦПФР	від
22.07.2014	року	№955.

11)	інформація,	передбачена	Законом	України	«Про	фінансові	послуги	та	державне	регулювання
ринку	фінансових	послуг»

-

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

Найменуванн
я	юридичної

особи

Ідентифікаці
йний	код
юридичної

особи*

Місцезнаходж
ення

Кількість
акцій	(шт.)

Від	загальної
кількості
акцій	(у

відсотках)

Кількість	за	типами	акцій

прості	іменні привілейовані
іменні

TNA
CORPORATE
SOLUTIONS
LLC	(ТНА
КОРПОРЕЙТ
СОЛЮШНЗ
ЛЛС)

2017-
000737609

83001	США
штат	Вайомінг
м.	Джексон
610	Бродвей,
офіс	201

5241307 91.7229 5241307 0

Прізвище,	ім'я,	по	батькові	(за	наявності)
фізичної	особи**

Кількість
акцій	(шт.)

Від	загальної
кількості
акцій	(у

відсотках)

Кількість	за	типами	акцій

прості	іменні привілейовані
іменні

Усього

_______________

*	Для	юридичної	особи	-	нерезидента	зазначається	код/номер	з	торговельного,	банківського	чи
судового	реєстру,	реєстраційного	посвідчення	місцевого	органу	влади	іноземної	держави	про
реєстрацію	юридичної	особи.	**	Зазначається	"фізична	особа",	якщо	фізична	особа	не	дала	згоди	на
розкриття	прізвища,	імені,	по	батькові	(за	наявності)..

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

Кожною	простою
акцією	акціонерного
товариства	її
власнику	-	акціонеру
надається	однакова
сукупність	прав,
включаючи	права	на:
1)	участь	в
управлінні
акціонерним
товариством;	2)
отримання
дивідендів;	3)
отримання	у	разі
ліквідації	товариства
частини	його	майна
або	вартості	частини



Прості	іменні 5714284 0.25

майна	товариства;	4)
отримання
інформації	про
господарську
діяльність
акціонерного
товариства.
Акціонери
зобов'язані:
дотримуватися
статуту,	інших
внутрішніх
документів
акціонерного
товариства;
виконувати	рішення
загальних	зборів,
інших	органів
товариства;
виконувати	свої
зобов'язання	перед
товариством,	у	тому
числі	пов'язані	з
майновою	участю;
оплачувати	акції	у
розмірі,	в	порядку	та
засобами,	що
передбачені	статутом
акціонерного
товариства;	не
розголошувати
комерційну
таємницю	та
конфіденційну
інформацію	про
діяльність
товариства.

Щодо	акцій
Товариства	не
здійснено	публічну
пропозицію.	Акції
Товариства	не
допущені	до	торгів	на
фондовій	біржі,	в
частині	включення	до
біржового	реєстру.

_______________

*	Зазначається	"фізична	особа",	якщо	фізична	особа	не	дала	згоди	на	розкриття	прізвища,	імені,	по
батькові	(за	наявності).

XI.	Відомості	про	цінні	папери	емітента

1.	Інформація	про	випуски	акцій	емітента

Дата
реєстраці
ї	випуску

Номер
свідоцтв
а	про

реєстраці
ю

випуску

Наймену
вання
органу,

що
зареєстр
ував

випуск

Міжнаро
дний

ідентифі
каційний
номер

Тип
цінного
паперу

Форма
існуванн

я	та
форма
випуску

Номінал
ьна

вартість
акцій
(грн.)

Кількіст
ь	акцій
(штук)

Загальна
номіналь

на
вартість
(грн.)

Частка	у
статутно

му
капіталі

(у
відсотках

)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

09.08.201
0

26/17/1/1
0

Рiвненськ
е	ТУ
ДКЦПФР

UA40000
84057

Акція
проста
бездокум
ентарна
іменна

Бездокум
ентарні
іменні

0.25 5714284 1428571 100

Опис
Торгiвля	 цiнними	 паперами	 товариства	 на	 бiржовому	 ринку,	 органiзацiйно	 оформлених
позабiржових	ринках	не	здiйснюється.	Фактiв	лiстингу/делiстингу	цiнних	паперiв	емiтента
на	фондових	бiржах	у	звiтному	роцi	не	було.	Власнi	цiннi	папери	не	викупались.

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

Міжнародн
ий

ідентифікац
ійний
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

результатам
и

обмеження
таких	прав
передано

іншій	особі
(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

09.08.2010 26/17/1/10 UA40000840
57 5714284 1428571 5689017 25267 0

Опис

Кiлькiсть	цiнних	паперiв,	щодо	яких	встановлено	обмеження	стосовно	врахування	цiнних	паперiв
певного	власника	при	визначеннi	кворуму	та	при	голосуваннi	в	органах	емiтента	-	25	267	штук.
Підстави:	цінні	папери	акціонерів,	які	не	уклали	договір	з	депозитарною	установою	про
обслуговування	рахунку	в	цінних	паперах,	не	враховуються	при	визначенні	кворуму	та	при
голосуванні	в	органах	емітента,	згідно	п.10	Прикінцевих	та	перехідних	положень	Закону	України
«Про	депозитарну	систему	України»	та/або	в	реєстрi	не	розкрито	данi	у	звя'зку	з	лiквiдацiєю	деяких
депозитарних	установ	або	анулюванням	їх	лiцензiй.

XIII.	Інформація	про	господарську	та	фінансову	діяльність	емітента

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

Найменуванн
я	основних
засобів

Власні	основні	засоби	(тис.
грн.)

Орендовані	основні	засоби
(тис.	грн.)

Основні	засоби,	всього	(тис.
грн.)

на	початок
періоду

на	кінець
періоду

на	початок
періоду

на	кінець
періоду

на	початок
періоду

на	кінець
періоду

1.
Виробничого
призначення:

2689.6 2545.4 2689.6 2545.4

будівлі	та
споруди 839.4 769.5 839.4 769.5

машини	та
обладнання 1848.2 1775 1848.2 1775

транспортні
засоби 2 0.9 2 0.9

інші
2.
Невиробничог
о	призначення:
будівлі	та
споруди
машини	та
обладнання
транспортні
засоби
інші
Усього 2689.6 2545.4 2689.6 2545.4

Опис

2.	Інформація	щодо	вартості	чистих	активів	емітента

Найменування	показника За	звітний	період За	попередній	період
Розрахункова	вартість	чистих	активів	(тис.	грн) 54927.8 55998.4



Статутний	капітал	(тис.	грн.) 1428.6 1428.6
Скоригований	статутний	капітал	(тис.	грн) 1428.6 1428.6
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	 (54927,8	 тис.грн.	 )	 більше	 скоригованого
статутного	 капіталу	 (1428,6	 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	виникнення
Непогашена

частина	боргу	(тис.
грн.)

Відсоток	за
користування

коштами	(відсоток
річних)

Дата	погашення

Кредити	банку X X X
у	тому	числі: 	
Зобов'язання	за
цінними	паперами

X X X

у	тому	числі: 	
за	облігаціями	(за
кожним	випуском):

X X X

за	іпотечними
цінними	паперами
(за	кожним	власним
випуском):

X X X

за	сертифікатами
ФОН	(за	кожним
власним	випуском):

X X X

за	векселями	(всього) X X X
за	іншими	цінними
паперами	(у	тому
числі	за	похідними
цінними	паперами)
(за	кожним	видом):

X X X

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

X X X

Податкові
зобов'язання

X 83.8 X X

Фінансова	допомога
на	зворотній	основі

X X X

Інші	зобов'язання	та
забезпечення

X 101.9 X X

Усього	зобов'язань	та
забезпечень

X 185.7 X X

Опис:

4.	Інформація	про	обсяги	виробництва	та	реалізації	основних	видів	продукції

№	з/п
Основний

вид
продукції*

Обсяг	виробництва Обсяг	реалізованої	продукції
у

натуральній
формі

(фізична	од.
вим.**)

у	грошовій
формі

(тис.грн.)

у	відсотках
до	всієї

виробленої
продукції

у
натуральній

формі
(фізична	од.

вим.**)

у	грошовій
формі	(тіс.

грн.)

у	відсотках
до	всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Послуги
оренди грн 245.7 100 грн 245.7 100



_______________

*	Зазначаються	основні	види	продукції,	які	складають	більше	5%	від	загального	обсягу	виробленої
продукції	в	грошовому	вимірі.

**	Фізична	одиниця	виміру	(зазначити)	-	штуки,	тонни,	кілограми,	метри	тощо.

6.	Інформація	про	осіб,	послугами	яких	користується	емітент

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

АУДИТОРСЬКА	ФІРМА	"НИВА-АУДИТ"

Організаційно-правова	форма Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
Ідентифікаційний	 код
юридичної	особи 21095329

Місцезнаходження 33028	Рівненська	область	місто	Рівне	ЛЕРМОНТОВА,	будинок	5А,	квартира	1
Номер	 ліцензії	 або	 іншого
документа	 на	 цей	 вид
діяльності

0146

Найменування	 державного
органу,	 що	 видав	 ліцензію	 або
інший	документ

Аудиторська	Палата	України

Дата	видачі	ліцензії	або	іншого
документа
Міжміський	код	та	телефон +380731291771
Факс +380731291771
Вид	діяльності Аудиторська	діяльність

Опис
Висловлення	думки	аудитора	(аудиторської	фірми)	щодо	інформації,	зазначеної
у	пунктах	5	-	9,	а	також	перевірки	інформації,	зазначеної	в	пунктах	1	-	4	Звіту
керівництва	(звіт	про	управління).

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

ПАТ	"НАЦIОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИТАРIЙ	УКРАЇНИ"

Організаційно-правова	форма Акціонерне	товариство
Ідентифікаційний	 код
юридичної	особи 30370711

Місцезнаходження 04107	м.	Київ	місто	Київ	ВУЛИЦЯ	ТРОПІНІНА,	будинок	7Г
Номер	 ліцензії	 або	 іншого
документа	 на	 цей	 вид
діяльності

2092

Найменування	 державного
органу,	 що	 видав	 ліцензію	 або
інший	документ

НКЦПФР

Дата	видачі	ліцензії	або	іншого
документа
Міжміський	код	та	телефон (044)	363-04-00
Факс (044)	363-04-00
Вид	діяльності Депозитарна	дiяльнiсть	депозитарiя	цiнних	паперiв

Опис

Національний	 депозитарій	 України	 створений	 відповідно	 до	 Закону	 України
«Про	 Національну	 депозитарну	 систему	 та	 особливості	 електронного	 обігу
цінних	 паперів	 в	 Україні»	 для	 забезпечення	 функціонування	 єдиної	 системи
депозитарного	обліку.	12	жовтня	2013	року	набрав	чинності	Закон	України	«Про
депозитарну	 систему	 України»	 (далі	 –	 Закон),	 згідно	 з	 яким	 ПАТ	 «НДУ»
набуває	 статусу	 Центрального	 депозитарію	 з	 дня	 реєстрації	 НКЦПФР	 в
установленому	порядку	Правил	Центрального	депозитарію	(рішення	НКЦПФР
від	01.10.2013	№2092).	Центральний	депозитарій	веде	депозитарний	облік	усіх
емісійних	цінних	паперів,	крім	тих,	облік	яких	веде	Національний	банк	України
відповідно	до	компетенції,	визначеної	Законом.

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

ТОВАРИСТВО	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	 "АЛЬДАРІС-
ІНВЕСТ"

Організаційно-правова	форма Товариство	з	обмеженою	відповідальністю



Ідентифікаційний	 код
юридичної	особи 39360036

Місцезнаходження 03150	м.	Київ	місто	Київ	Є.	КОНОВАЛЬЦЯ,	БУД.	7/9,	ПРИМ.	В	ЛІТ.Б
Номер	 ліцензії	 або	 іншого
документа	 на	 цей	 вид
діяльності

-

Найменування	 державного
органу,	 що	 видав	 ліцензію	 або
інший	документ

НКЦПФР

Дата	видачі	ліцензії	або	іншого
документа
Міжміський	код	та	телефон +380443530645
Факс +380443530645
Вид	діяльності Депозитарна	дiяльнiсть	депозитарної	установи

Опис

депозитарна	 установа	 надає	 послуги:	 -Надання	 власникам	 цiнних	 паперiв
виписок	пiсля	 кожної	 проведеної	 операцiї	 та	 звiтiв	 про	обiг	 цiнних	паперiв	 за
певний	 перiод	 за	 запитом.	 -Матерiалiзацiя	 цiнних	 паперiв	 з	 метою	 їхнього
подальшого	 облiку	 в	 реєстрi	 у	 реєстроутримувача.	 Облiк	 переходу	 права
власностi	на	цiннi	папери	за	розпорядженням	клiєнта.	-Обробка	розпоряджень	в
форматi	SWIFT.	 Iнформування	клiєнта	про	всi	корпоративнi	дiї	емiтента,	цiннi
папери	якого	облiковуються	на	рахунку	клiєнта	та	надання	будь-якої	iнформацiї,
отриманої	вiд	емiтента,	реєстратора	та	депозитарiю.	Участь	у	зборах	акцiонерiв
за	дорученням	клiєнта.	Одержання	доходу	по	цiнних	паперах,	що	зберiгаються	у
зберiгача,	з	подальшим	перерахуванням	за	дорученням	клiєнта	на	його	рахунки.
Обслуговування	 активiв	 iнститутiв	 спiльного	 iнвестування	 та	 недержавних
пенсiйних	 фондiв.	 Надання	 iнформацiйно-консультацiйних	 послуг	 з	 питань
обiгу	цiнних	паперiв	у	Нацiональнiй	депозитарнiй	системi	України.

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

ДУ	"Агентство	з	розвитку	інфраструктури	фондового	ринку	України"

Організаційно-правова	форма Державна	організація	(установа,	заклад)
Ідентифікаційний	 код
юридичної	особи 21676262

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

DR/00001/APA

Найменування	 державного
органу,	 що	 видав	 ліцензію	 або
інший	документ

НКЦПФР

Дата	видачі	ліцензії	або	іншого
документа
Міжміський	код	та	телефон (044)	287-56-70
Факс (044)	287-56-73

Вид	діяльності Діяльність	 з	 оприлюднення	 регульованої	 інформації	 від	 імені	 учасників
фондового	ринку

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

ДУ	"Агентство	з	розвитку	інфраструктури	фондового	ринку	України"

Організаційно-правова	форма Державна	організація	(установа,	заклад)
Ідентифікаційний	 код
юридичної	особи 21676262

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

DR/00002/ARM

Найменування	 державного
органу,	 що	 видав	 ліцензію	 або
інший	документ

НКЦПФР

Дата	видачі	ліцензії	або	іншого
документа
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



Твердження	щодо	річної	інформації

Наскiльки	нам	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.	Звiт	керiвництва	включає	достовiрне	та
об'єктивне	подання	iнформацiї	до	частини	четвертої	статтi	40-1	Закону	України	"Про	цiннi	папери	та
фондовий	ринок".

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

Дата	виникнення	події Дата	оприлюднення	Повідомлення
у	стрічці	новин Вид	інформації

1 2 3

22.10.2020 23.10.2020 Відомості	про	зміну	складу
посадових	осіб	емітента

ФІНАНСОВИЙ	ЗВІТ	суб'єкта	малого	підприємництва

Коди
Дата	(рік,

місяць,	число)
2020 12 31

Підприємство
ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО	"ДАКОР	ВЕСТ"

за	ЄДРПОУ 03118357

Територія 5610300000 за	КОАТУУ
Організаційно-правова	форма
господарювання

230 за	КОПФГ

Вид	економічної	діяльності 49.41 за	КВЕД
Середня	кількість	працівників,
осіб

3

Одиниця	виміру: тис.	грн.	з	одним	десятковим	знаком
Адресаб	телефон: 35600,	Рівненська	область,	місто	Дубно,	вулиця	Грушевського,

Будинок	№	184,	03(656)	3-31-84

1.	Баланс	на	31.12.2020	р.
Форма	№	1-м

Актив Код
рядка

На	початок	звітного
періоду

На	кінець	звітного
періоду

1 2 3 4
I.	Необоротні	активи
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 561.6 561.6



Основні	засоби: 1010 2689.6 2545.4
-	первісна	вартість 1011 9415.3 9329.9
-	знос 1012 (	-6725.7	) (	-6784.5	)
Довгострокові	біологічні	активи: 1020
Довгострокові	фінансові	інвестиції 1030 29923.3 29923.3
Інші	необоротні	активи 1090
Усього	за	розділом	I 1095 33174.6 33030.3
II.	Оборотні	активи
Запаси 1100 38.6 62
-	у	тому	числі	готова	продукція 1103 36.5 58.5
Поточні	біологічні	активи 1110
Дебіторська	заборгованість	за	товари,	роботи,	послуги: 1125 897.1 666
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	з	бюджетом 1135 45.3 1.4
-	у	тому	числі	податок	на	прибуток 1136
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 22682.8 21344
Поточні	фінансові	інвестиції 1160
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 20 2.3
Витрати	майбутніх	періодів 1170
Інші	оборотні	активи 1190 0.1 7.5
Усього	за	розділом	II 1195 23683.9 22083.3
ІІІ.	Необоротні	активи,	утримувані	для	продажу,	та
групи	вибуття 1200

Баланс 1300 56858.4 55113.6

Пасив Код
рядка

На	початок	звітного
періоду

На	кінець	звітного
періоду

1 2 3 4
I.	Власний	капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 1428.6 1428.6
Додатковий	капітал 1410 88235.5 88235.5
Резервний	капітал 1415
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1420 -33665.7 -34736.3
Неоплачений	капітал 1425 (	) (	)
Усього	за	розділом	I 1495 55998.4 54927.8
II.	Довгострокові	забов"язання,	цільове
фінансування	та	забезпечення 1595 7.6 16.4

ІІІ.	Поточні	зобов’язання
Короткострокові	кредити	банків 1600
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
довгостроковими	зобов’язаннями 1610

-	товари,	роботи,	послуги 1615 9.5 28.6
розрахунками	з	бюджетом 1620 48.6 83.9
у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621
-	зі	страхування 1625 3.8 4
-	з	оплати	праці 1630 6.9 7.5
Доходи	майбутніх	періодів 1665
Інші	поточні	зобов'язання 1690 783.5 45.4
Усього	за	розділом	IІІ 1695 852.4 169.3
ІV.	Зобов"язання,	пов"язані	з	необоротними
активами,	утримуваними	для	продажу	та	групами
вибуття

1700

Баланс 1900 56858.4 55113.6

Звіт	про	фінансові	результати	за	2020	р.
Форма	№	2-м



Стаття Код
рядка За	звітний	період

За	аналогічний
період	попереднього

року
1 2 3 4

Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,
послуг) 2000 245.7 1506

Інші	операційні	доходи 2120 (	94.2	) (	9.5	)
Інші	доходи 2240 10308.1
Разом	доходи	(2000	+	2120	+	2240) 2280 339.9 11823.6
Собівартість	реалізованої	продукції	(товарів,	робіт,
послуг) 2050 (	) (	-49	)

Інші	операційні	витрати 2180 (	-1410.4	) (	-3056.3	)
Інші	витрати 2270 (	) (	-10103.1	)
Разом	витрати	(2050	+	2180	+	2270) 2285 (	-1410.4	) (	-13208.4	)
Фінансовий	результат	до	оподаткування	(2268	-	2285) 2290 (	-1070.6	) (	-1384.7	)
Податок	на	прибуток 2300 (	) (	)
Чистий	прибуток	(збиток)	(2290	-	2300) 2350 -1070.6 -1384.7

Примітки	до	балансу
Примітки	до	звіту	про	фінансові	результати
Керівник
Головний	бухгалтер


