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(вихiлний ресстрацiйний номер
електронного документа)

IIiдтверлжую iдентичнiсть та достовiрнiсть iнформачiТ. що розкрита вiдповiдно Jlo вимог
Положення про розкриття iнформацiТ емiтентами цiнних паперiв. затвердженого рiшlенням
НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фонлового ринку вiд 03 грулня 20l3 року Np 2826.
заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 24 грулня 20l3 року за М 2180/247l2 (iз змiнами)

!иректор

(посада) (пiлпис) (llpl JBllltlc Iil llrrltla lll KcplltllllKil)

Рiчна iнформаlIiя cNri,I,cнl,a lдitl tlих llallepit] (рiчний звi,I,)

за 2018 piK

I. Загальнi вiдомостi
l. Повне найменування eMiTeHTa СПlЛЬНЕ ПIДПРИеМСТВО У ФОРМI

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
вIдповlдАJ]ьнIстю "мЕl,Ал хоJIлItiI,"

2. Органiзачiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальн iстю

3. Iдентифiкацiйний код юридичноi особи |912|597
4. Мiсцезнаходження Саперно-Слобiлський проiзд" 30. м. Киiв. Oj039

5. Мiжмiський код, телефов та факс 0445250560, 0445250560

6. Адреса електронноi пошти M.Ivaschenko@metal.kiev.ua
7. .Щата та рiшення наглядовоi ради eMiTeHTa, , л/н
яким затверджено рiчну iнформачiю, або дата та

рiшення заl альних зборiв aKItioHepiB. яким
затверджено рiчну iнформаIriкl eMiTeHTa (за

наявностi)
8. Найменування, iдентифiкацiйн ий /{ержавна установа кАгентство з розвитку iнфрас,l,рук гури
код юридичноi особи, KpaiHa фондового ривку УкраТниl,,216]6262, УкРАiНА,
peecTpauii юриличноI особи та номер DR/0000l /АРА
свiдоцтва про включення до Ресстру
осiб, уповноважених нфfавати
iнформачiйнi послуги на фонловому
ринку, особи, яка здiйснюс
оприлюднення регульованоi
iнформаuii вiд iMeHi учасника
фондового ринку

lI. Данi llpo lrату l,а Miclle оприлюilнсllня рiчtlоi iнформаrtil
I lовiдtlлtлснtlя розм i tцсtttl tttl

B,,laclIO\1\ всб caii-l-i \ чitсIlика
(lot t, KlBotrl 1lttttKr

2018p, cSNl^ l9l2l597

(a,rpcca c,l орiнки) (.la Iа )



З пr ic,l,

L OcHoBtri вiдомостi ttpo eMiTeHra,

2. Iнформачiя про олержаtti лiцензii (дозво,ци) на окрепli вtllи дiяльностi,

]. Вiдомосri про участь eMiTeHTa в iнших юридичних особах,

4. lнфоршlаrtiя щодо посади корllоратtlRного секретаря,

5. lнфорпtаLtiя llpo рей,]ингове агеtlтство,

6, lнформачiя ttpo наявttiсть фiлizuliв або iнших вiдокрсмLtснlrх cTpyKT)ptlll\ пilро1,1i,пiв eNliI(,tllil,

7. Cr,,,LoBi cttpaBtt cMircHTa,

lt. lllтрафtli caгtKtlii сшt i гсtl,rа,

q ol] ис бi]llес),

l0, IнфорNlаlliя llpO opraHl.t yltpaB-,tittttя eNlilellTa. iio1,o lloca.I0l]ll\ осiб. lacl]oBHпliiB.a або yuac,t,,Kio erti,tctt,ta
га Bi.tcoToK Tr акILiй (час],ок. ll.iB),
l ) iнформаLtiя llp() 0рl,апи 1llрав;liння:

l) iнфорлlачlя Ilpo по(а.lови\ очiб evitetlt.l:

iнформаuiя щодо освiти 1,а сlаrк) робоlи llосадовl]\ осiб eпliTettTa:

iнформачiя ltpo вололiнttя посадовими особалttl eMiTeHTa акцiями eпtiTettTa;

iнформаuiя про буль-якi винагороли аб0 Kovrlcпcaliij. якi Btttt.llaчelti ll0саловиNI tlсобаrl cltiгcttla в pitliir
звiльнення:

3) itt(topltatriя про засновникiв та.'або 1,1зсa,,r;I.] er,lileH,t,a. вiлсоток акцiй (,tacloK. lia'iв),

l l . Звiг керiвttи ttTBa ( lBiT про ) I]paBx il] llя ):

ll liiг1,1 l llli l\,p(,ll(Kllll{ll llU l.LlbllIl)|ll г,,lн||Iьr crIi|(||lil,

2) ittформашiя про розвлtrок елtirенга:

3) iнформачiя про укладеllня,,tерttватrtвiв або B,lrlllctlliя пpaBrr,tttHiB lIlolo пo\ilHll\ lLitlltll\ nalIepiB c\Ii]cHlo1,1,
якlllо lte lJIlJпl]ac на ouiHKy л'tоtю aKtttBiB. зобов'язань. (liHaticoBottl cTattr i tortrliB lбtr BttTplT eMiTeHTa;

]aB-lalllIя та по_пirика eпtiTeH'la ttlодll 1ttptlB;tiHttя (littatlctlBппtt.t pll]иKa\lll. 1 loMt ,tttulti rlL,,IiTltKa ||tltlLL,

сlра\)вJllllЯ кll)ЬllоГо UcHo8HUlo Bll l) lIpol llol(lfiirlloitlllunalLil', 1.1яяN(,l'вllli\rгlt(ll,в\l(llьaя(t'l(,г1,1llil
хеджування:

iнформашiя про схильнiсть ebtiTeHTa tIo ttiновиt ptIзttKiB. крс ll1,I Hlllo pl1,]llK). рttзttк1 ;tiKBi.lrtocl i га аб() pl1-1llK\

гроLltових потокiв;

4) звiт про корпоративне управлiння:

власнIliI кодекс корпораlивного 1tlрав.tliння, яки\t li(p}| ]ься сvltен,l:

Ko,,tcýc корl]оратпвttого 1прав-rittня фоtlltовоТ бip;tii. об't,tнаttня юр1,1jlllчни\ ocit5 lбо itlittttit Ko_tc,Kc

Kopl]opaI,1tB1Iol! \ItpirB-titlttя. якttii сьtir,сttг.tilбровi,lьttо BttpitttиB застосOв\аатll:
ttrloprllttiЯ l'nll lll\аhII|к\ KllГllllp.l]llBl11.1(l \||п:lв |]|l!|!. |ilcll\'(lll\l].lll\ l l t l , l i t l l { l , l l l i l , l (, l l l iJNtllll.) lilH\ l Bl,\t

в 1.1 \,] () l,и :

irr(lорvаtLiя tlpcl ttpoBc.,letti lаtа,tыti lбtlрtt aKILiottcpiB (),laclrl]tiitr):

iнформачiя l]po наглядову ра-1) :

irrrРорvаttiя про sиконав,lllij oplaH.

\|llltc \ lc ll{,I{ lllt \ \:ln.lb l(,pllclll\ (ll( l(\t 8l,\ lгilllllbolll \ollIгll lK.l ir lI1rlt, littttrt r\lt { llK.l \I lt crtitctttit:

ttepc-'riK осiб. якi прямr.l або о t tocc'pc'lKtlBa но ( в]lаснltка\lи ]lIilrll]o1,1) I1.1KclJ,tKttiit crtltcttlii:

iнфорrrашiя rIро(,5:ь-якi 1,ovcBtc,tttq ttp.ttr5,titcti la l..l,1u(\в:ll]llя aKttiott.,piBtr,tl,.trtlБiB,ltJ J:lIaLl1,1lll\ {l'jl,г.l\
ем iTeHTa:

поряJоh прIltнаllення Iа jвi.'lьнсllня ||oci],It)BIl\ осiб cvttctltil;

ловноваження лосадових осiб eMiтeHTa.

]0l8p , \\]\ l9l]l597
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l2, IllфорivаlLiяllровласI]liкiRl]акегiв5iбi,rыttевi,,tсо,lкiвакtliйi,]]аjl1.1чсI]llяNl Bi.tcOTKu. hI]lbKocll. lllll\
l,а"або к_пасу нzulежних iм акцiii,
l3. lнформаuiя про змiну aKuioHepiB. яким належать голосуlочi акцii. porMip пакета яких с,гас бiльшим.
меншlим або рiвним пороговому зHatleHtlKl llaKeTa акцiй,
I4, lнфОрvаrtiя про]viH) осiб.яки\1 l]lllei(llIb право l(r_loc\ {.l акlliя\!и. clrtlptra Ki,tbKiclb llpaв til якll\tll .lal
бiльшою. меншою або рiвною порогоsому ]l{attellltto пакета акцiй,
l5, Iнформаtriя про зMiH! осiб. якi ( BjlacHиKaN,l] фittансових iнс-грl,меrtriв. lIов'я]анllх,] го-,lос\ючll\1и aKl{iяNlll
aKtlioHeptloгoToBapиcгBa.c\MaplIaKiltbtiic'tbtl1'laB]ilяKllMtlcl,a(бi-,lbtttoto.N,lel|1,1oюaбopiBпoKlltopottlBoMt
]начсlllIю гlаке,tа aKlliil,
l6, lrrфорлlаtLiя lll]o сгр\к],\р\ капil.rлr. в lnNI\ чllс ]i il lаlна,tеttняьt типiв га класiв акtriй. а тако;к ttpaB ra
06ов'л:]кiв aKtLictttcpiB (},lacHlIKiB),

l7, lнфорлlаLliя tlpo ttiHHi ttatIcptt cMitcHra (Bttl. форча вип5,ску.,гпtl. Ki,rbKicTb). llаявнiсть Il!б-liчlIо'i
проtlо]ицiT тrабо допуску ло T оргiв lla фон,rовiй бiржi в частиrli вклк)lIення .цо бiр)tовоl о ре€с rрy;

I) iHdroprrlrtiя про вип}сhll aKttiй crtitcttla:

1) itttРормаrliя tlpo об; iгаrliТ см iгсн га:

,i t irrrpoprrauiя tlpo iншi rLitlrri паttери. Bиlt5tttctti cvitcttturl:

Jttlrфорч;triя лрu поri tHt tlitttti ttatteptt e\liгellIa:

5) iнформаLriя про забезrtечення випуск),боргових цiнних tlаперiв:

6) iнформашiя про при,rбанttя Rласних акцiй eMi,leнтoM llрilтягом звiтного rtepio.t1

l8, Звiт про craH об'(кта llepyxoNlocтi (\ разi cNliciT ltiJlыrвих облiгаttiй пi_ilпри( Mc,l,B. виконаlIllя ,]обов'язаl]ь ]а
якtlмtl здiйснюсlься ltl;lя\о\1 перелаllIlя об'(кта (часlllни об'(кта) ){iитлOвOго бу,lit]ниlrтва),
l9, IllфоруаLLiя гtро наявttiсrь l B,ila(l](l( гi пpalliBl]llKiB L,NlIlr,tlli] llillHп\ lIaI]epiB (KpiM акlliй) lаког0 смiгснlа,

20, 1trфорvаrtiяIlроllаявtliсlь\в,,lасl]осI]l]раlLiвllllкiвсNlilсllгаакltiйлрозп,liрi rroHa,,t0.1Bi,tctlTKapolvip_r
с Iаl \"l'lI0го }ial l i'l a.]lv ] ак()],{) c\,l il cl ll а

2l,lнфорr,lаrliя про б)_,lь-якi 0бNлеiкснllя llltl;to ()бiг) ttitttlих tlattepiB cпtilettTa. в тоý{у lIисJ|iнеобri,lttiiсrь
olpиvallHЯBi-leviIeH']aaбoil]lllll\BлlcllиhiBlliHHи\llalIcpiRlltl,,tllllilлi,,tll\;K(HIlяlillill\lllltllll\пaIl(niB
22, Iнформаuiя про загальну KijlbKicTb гоjlос}lо,tи\ аtilLiй la Ki:rbKicTb t,o:roc\K1,1иx акlliй. llpal]a l,()"loc\ Ja
ЯкиNlиобl]сжсцо.атаксlжкiлькiстьlt).toc\lочи\il1,1liil.прilн!lo.1oc)]аякllмll]аре,]\льтатампобNlсrксння
,laKll\ llpaв rrcpe:taHo iншiй особi,

2З. lнtрормаuiя про вип;ату лtлвiлеtlliв та iнutих доr\)]iв зu ItillllltN1ll папсрамll,

24. lнtРорлrачiя про fосподарськч та фiнансов1 ;tiяltыtiсть eшtiTeHla:

l) iнформаLriя про ocHoBHi засоби cMiгcHl,a (,}а l}а_пицlковою вартiстю):

l) iнфорrrачiя шо,lо вар I ос li ,tttcl ttl ак tttBiB crtitctttit;

3 t iнформ.ruiя прозобов'яtання evi,leHla:

JliHrPoprr.ruiя ttpr_l ,-rбсяttt BttpoбtttttttBalanca_llrillliil,clltlBllll\Bl1,1iBttpo,rrKttii.

5) irrtloprrartiя tlpo собiварtic,tь 1lca_tiioBattoi ttpo,LlKtLiT:

{l)|lll|),lp\t.llliя llг(l ULiti. llt\(,l\lit\!l| яNl|\ lillгll(l)i Il,c)l c\lll(,lll,

25, llrtрорlrаuiя llp.l llриiiняl Iя piUleHIlч llp,l ll(lllсгс,tlll llil.,lilllllя lll1_1ll lla вllинсllllя ,lla,lllll\ пpJalIlIltHlB,

]б, l llфl,п\tаlliя вllинсllllя ]l,alllllt\ lln]8l1,1llllln,

]], Illd,op\lalliя lIпо B,lltllcllllя ttp.tBo,ttltriH. lllo]lo в,lilll(lll|я яБll\ I laiHler\ccoBallictl,,

i8, lrr(rорrl.ruiя lln(l осiб, rJillIepe(,)Billlll\ \ t]'lllll\,lllli IoBilplll lB(l\I llгil8tlllltlliB ,l litittt.,pcct,Bllt,r. tH,, t:r

l,бсtавItни, iснlвання яtiих сlворюr lililllcnuctlBdllicll,,
29, Рiчна фiнансова звiтtliсть,

З0,А),д rорськиii звiт незalле)l{н0l о il}jlllTopa. lla,ltat]llй за рсзу,]ыагаNlи ay]lll r) фitlallcoBoj"}BilHOcIieMlгellтit
а)лll,] opoNl (а)диторськоlо фiрNlоlо),
З l, Рiчна фiнансова звiтнiсть поручхтеJlя (страхов и ка/ гаран,l,а ). що ]дiйс}Iю( jабе]пе,lепня вип}ск) борlови\
цiнн1.1х IIаперiв (за коr(ниN! счб'( KToN1 lабе]пе,lення oкpcNIo).
jl, lBcp tiK,.,ttttя 1,1p-11l pi,tttot iHllx)г\tilllil,

2018p, (\\l\ l91]l597
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33, Iнфорпlаuiя tlpo aKLliotlepHiaбo ксlрпсrратtlвtli]lоговори. ),кJtаденi aKttiollepalllt ()чaclll.tKaNlIj) Tatio1,0
eMiTeHTa. яка наявна в eMiTeHTa.

З4. lНфОРмаuiя про бу,rь-якi ,логовори та,/або llравочllllи. умовою чиннос,гi яких с незплiвпiсгь осiб. якi
здiйснtоють контроль над ем iTeHToM.
j5, Вiдомостi llto,1o особJивоi irtформаtti'i lа iнформаllii про iпотсчtti ttitlttt lIi]lIcpll. llllr Blll]llKiLlil llпt,тяl,о\]
звiтtttlго ttcpitl;t1,

З6, lн(lорvаrriя Ilpo вппyскll itttlIc,tltttl обjlil alliii,

]-, l t t , 
| 

, , , 

1 ' 
r 1 . , , 1 r1 lll\ll ! |i. |.l,l. \ l|,\ ь l\ l\\ |]rrrrr||г i||\r|( l ||\JI l\ ||(lNl\||| I я,

l ) iнформаLtiя про розмiр iltсllсчногсl покриття ,l,a йоlо clIiBBiлllolueHt]я l po]MipoN1 (cl Moto) зобов'язаttь за
iпотечними облiгацiями з цишл iпотечниv tlокриттяi\1:

2) iнформаrriя ulодо спiввiлноtuенlrя po]Mip) itlотсчн,ltо llокрlIття l розNliром (cl,пlolo) зобов'язаtlь за
lllolellltl!vll oб]lllllUlяvltзttиvil|tlIt,'tttttltllLlKгlllIя\t,lilho]4\ll\ lJI\ lli(,lя ,\till itt,rtc,tHtlx ilhIllBiB \ cli,Iil li
il|,,Ic,Ibir|(, lItl}iгllllя. qKi Bi tr]r ttt,.,] ll|\llq,(,\l )пi||l(l|(\ ||cpi() |\

3) ittфОРrrrаLiiя лро запtitlи ittоtечtlих.tкtttвiR t cK]l.t,lt ilIo|('l||1(lIlt lIокрll,гтя аб0 а}i]llочсння HoBttx iitol,c,lttttt
актиsiR до складу iIIоIечlIого покри1"lя:

4) вiломостi про стр),ктуру iпотечного покри,п,я iIlотечllих облiгаttiй ]а Bll]taN,ll lltоlсчlllt\ ab.TllBilj та ilIlull\
активiв на KiHellb "}BillloIo перiод}:

5) BiloMocTi щодо пiлстав виt|икнення у eMiTeHTa itlотечttих облiгацiii tlpaB на ittогсчtti aкlllRl1. якi cK,jlajlalol ь
iпоте,tнс пtrкрипя clallotl на KiHcttb зBitttoro рох1,
38, IНфОРмаuiя про наявнiсr,ь простроllеt{их боржнtlкtllлt cIpoKiB сгlлатll llерговll\ l1,1аlr,,лIв Jil lip(, llll llll1,11]

]lol oBopaNll,t (jtоГоВорами tltl'ltlKи). права RllNloгll lа лкt]\1п-]абе,tIIечеl]о itlott,bitbttt. якi BK,tKl,tctto.ttr cb:la.lt
iпtlте,ttltlt о lloKpll l lя,
39, Iн(lорпrаrtiя llpo Rцп\ск]1 ittоrсчнпr ccpTtl(liKa-riB,

Jtt, Iнrllог,lr.rttiя llLo,1o pcl !lг) lllolclIllll\ .lhtllBiB,

4 l. OcrtoBHi Bi]loNlocl i lrpo ФОl1,

42. lнформачiя про випуски сертифiкагiв ФОll,

.13, Iнфорпlаrliя про осiб. що Bo,rto;tittlTb cepTtr(l iKaTa\r ll Ф()ll.

.1{ PoзparlrroK Bap,ttlc гi чtlстttх акгrrвiв <D()}].

.15. 11рави-rа ФОtJ,

46, Прим iтки.(ло звiту)

Jl iДнО ч, 8 cr.40 3У "Про цiннi папери Ia фондовий pttHoK". оскiльки eMi,leHI не | а!iцiонерниv,lоварисIвоч ,]а який
не lдiйСнював п}блiчн) пропо]ицiю iнших цiнних паперiв. Kpiv акlliй. Ia цiннi l]апери якоlо llc ]loп)luelli ,ro toptiB tta

фонловiй бiрж, вiлсутня iнформачiя: Вiломостi про ччасть eMiтeHTa в iнших юридичних особах: Звiт керiвttиttтва ( звir
про vправлiння)i Iнформаrtiя про Bлact]llKiB tlaKeTiB 5 i бiльttlе вiдсо,гкiв акцiй iз зазttаченням вiдсотка. Ki;tbKocTi. гtttlr
la або KJac} нaцежни\ i'v акrtiй: lнфорvаuiя про rviHy aKuior]epiB. якиv належа]ь t,олосlкTчiaKttiT. porMip паNсlа якll\
c'Ia( бiльlllим. меншlлм або рiвним пороговому значенню пакета акttiй: lнформацiя про змiну осiб. яким нaLпежить
llpaRo гOлосу ]а акI(iямlt. cvMaptta Ki-rbKicTb llpaB ]а якими сtа( бiлыUою. менцlою iбо рil]llою пороговому,]tlачеllllк)
ttaKeTa акцiЙ; lнформацiя про змiну осiб. якi с власниками фiнансових iHcTpyMeHTiB. Ilов'язаtlих l голос)к)чимл1
акцiями акцiонерного товариства, с\марна кiлькiсть llpaB за якими ста( бiльlllою. Nrellllloю або piBHt)Kl пороговом1
]наченню пакетаакцiй; lнформаuiя про стр)кr)р) капiIап). в loM} llислi il lа,}ltачеttням,]ипiвта кJlасlвакuiй. araloxt
ПРаВ Та ОбОв'яЗкiв aKttioHepiB (1,tасttикiвl: lнформаuiя Itpo наявlliс,lь } власностi праttiвникiв evitettta tliнниr папсрiв
(KpiM акцiй) такого eMiTerlTal lнформачrя ttpo наявнiсть у власностi rlрашiвпикiв eMiTeHTa акчiй у розмiрi понаr 0.1
ВiДСОтка poзMipy ста'Iутвого капiталу такого eMiTeHra: Iнформаuiя про буль-якi обмеження шодо обiг} ttiнних паперiв
смiгенrа. в tov5 ,tислi необriлttiсtьоtриvання вiлсvitенrа або iншll\ власникiв uiнttиr пaltepiB ltо_lи на вi.Lчlжсtlttя
Iакиr uiHHltl папсрiв: lнфорvаuiя лро tаtальtt1 кiлькiсIь гоJlос)ю,tих aKttiit la ,,_,rлia,r,nnnarn,,ltts.tKttiit. ttpaH.r
голосу за якими обмежено, а гакож KillbKicTb го.ltосуючих акцiЙ. лрава гоilосу-]а якими ]а рез}ль,гаl,аNlи обмсжеllllя
ТаКИХ ПРав гrерелано iншiЙ особi; Iнформацiя про приЙня]-тя рiшепня про поltерелн( палання ]lо,Ilи на вчинеllllя
ЗНаЧНИХ ПРавОчинiв; Iнформаuiя вчинення значних правочинiв; Iнформачiя про вчинення правочtttliв. Itto]lo вчиtlен}lя
яких с заiнтересованiсть; lнформачiя про осiб. заiнтересованих у вчиненнi товариством trравочинiв tl
]аiнтересованiстю, та обставини, iснування якltх створю€ за iHTepecoBaH icr ь; Тверлження utоло рiчноI iнфорлrаrlil:
lнформачiя про акчiонернiабо корпоративнi лоIовори. уклаленi акttiонерами (учасниками) такого eMiTeHTa. яка
НаЯВНа в eMiTeHTa; lнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою ,tинностi якиr t незмiннiсть осiб. якi
здiйснююr,ь контроль над емiтен,гом, lнформаLliя про оlержанi лiLlеtlзiТ(лозволи) на oKpeMi види ]liяльttостi Bilc!Tllq.
оскiльки eMiTeHT не мас таки\ докумеttтiв, lн(tормаttiя lllojto llосади корпOрilтивtlоl,о сскрсIаря Bi,lcr гttя. гак як,tака
llоca]la lla roBaptlc-tBi нс ttсрс,lба,tсна, l}lqшрмаlliя llpo рейтиl]гове aIcH,t,c,lBo - вi]tс),гня. iaK як рейтиllгування нс
llРОволиjlось irtlBapttcrBo lle tK]lajta]Io -lol0BopiB ] рсljIинговими аI,енствами, lлформаttiя ltpo ttаявнiсть (liLIia,,liB або
iнших вi-lокреv.tсних clp}Kl) pllll\ tlt tpo1.1i:tiB cvit.,ttta Bi,rc1 lня. Oсli1.1ьNи lilБи rri.tpot:li.rи } (vlгcl1,1a l]1,Ic\ llll,
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Штрафнi caHKuiT у eMiTeHTa вiлсутнi. Iнформаuiя про обсяги виробництва та реал iзаtrii' ос новн их ви,,tiв пролl кчii - tlc
3аповнюстьсЯ емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься ло переробноi, лобувноi
ПРОМИСЛОВОСТi ТОЩО. lНфОРмаuiя про собiвартiсть ремiзованоi пролукцii - не заповнюсться емiтентами. вид
дiяльностi яких по класифiкатору не вiлноситься,rо переробноi, лобувноj'промисловостi тощо. lнформачiя прtl rtirlrli
папери eMiтeHTa (Вид, форма випуску. тип, Ki-,rbKicTb). наявнiстЬ публiчноi tlроtlозичiТ та-lабо лоtlуску ло торгiв на
фонловiй бiржi в частинi включення ло бiржового ресстру: iнформаrliя про виtlчски акtliй eMiтeHTa: iнформаrtiя про
iHrli rtiHHi ttaпeptt. випчtttенi clti,telшoM: iнформаrriЯ ttpo похiilнi цiнtti tlапери eMiTeHTa; iн(lормаrtiя лро забезrtе,tення
випt'скl,бсlрtrlвих tliнних паttерiв: iнфорлrаttiя llpo ttрttlбання власних акtliй eMiTettToM лротяl,ом звiтного tlepitl,t1
ВiЛСlrНЯ. В rв'яЗк1 iз Bi_lc5 гttiс'lю l сllitснга BKllattttч lLiнних паllерrв, Звil прtl сган об't Kta tteplxovocti- ttc
нада€ться, тому utо лiдtlрисмство не виtlускас цiльовi облiгацiТ, Калiтал (рядок l400. графа 4 Бмансу) не вiлповi;tас
РЯЛКУ СтатутниЙ капiтм, тис, грн. <ocHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa>. в ]в'язку з округленням. Рiчна фiнансова
звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйсню€ забезпечення випуску борt.ових rtiнних паперiв. нс на,.lасться.
оскiльки eMiTeHT не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. ОсобливоТ itrформаttiТ протягом звiтноrо перiоr5 tte
виtlик;Lло, Iнформаrriя про випуски iпотечних облiгацiй вiлсутня eMiTeHr tle sипускав ittотечних облiгаLtiй.
lнформашiя про склад, структуру iрозмiр iпотечного покриття емiтен,г не випускав iпотечних об"лir,аttiй, ltrформаLliя
ПРО НаЯВНiСТЬ ПРОСтрочених боржникоv ctpoKiB сп.lIаlи черlови), llлаtежiв iJ tiре,,lиlниvи tоlовораv}I i IoIoB()pavlt
ПОЗИКИ). ПРаВа ВИvОl и ]а якиvи забезпечено iлоIекаvи. якi вклю,tено до cKJIaJ) lllоlсtIного ltокриt tя ttроrя'lоv
tвiтного перiол1 не виник;Lла, lнформаuiя про вип)ски iпотечних серIифiкаriв Bi:c1 rня. laK як tовариство ittote,ttti
СеРГИфiКаТИ Не ВИПуСкало, lнформачiя tцодо ре(сгр) ilIотечних акtивiв. вiдс)тня. гакяк iлоте,tнi активи Bi.lclrHi на
ПiЛПРИеМСтвi. OcHoBHi вiдомостi про ФОН. lнформачiя про випуски сертифiкатiв Ф()Н, lнформаrtiя ttpo осiб. tuo
ВОЛОДiЮть Сертифiкатами ФОН, Розраrунок BapTocTi чистих активiв ФОН. Ilравила ФОН - вiлсугнi.],ак як товариство
ФОН не випускало.
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III. OcHoBHi вiдомостi про eMi,r,erlTa
l. Повне найменування СПIЛЬНЕ ПlДПРИСМСТВО У ФОРМl Т()ВАРИСl'l]Д З

оБмЕжЕнок) вIдгIовIддJIыIIсl,ю,,мЕ,гдJI XOJIluI lI,,,

2. Серiя i номер свi;lоц,I,ва Ilpo ]lcp)I(aBtrr А00 N9 05l663
реестрачiю юридичноi особи (за наявlrостi)
З. !ата проведення ,,leprKaBlloi pecc,r,partii l9.07,20()]
4. 'I'срито1-1iя (облас гь) rt. КиТв

5, С-r,а,t,у,rrrий капi,гпl (грll) ]9750.()()
б. Bi_rcotoK акчiй 1 сrаг1 tttoMr Kattitati. tцо (l

нalле)ка tь деря(авi

7. Вiдсоток акuiй (часток. паТв) стагугttоI,о ()

капiта-пу. що персдано до сга,l) гного Katlira_tr
-]ержавllого l нацiоналt,llого ) aKttiollcplloгtl
говариства та/або х о,l,,1и н t,tl Boi Kor,tItaHii

[l. Ссрс:trrя Ki:rbKic гь праttilзlrикiв (ttсiб) 25
9. ()cttotltti ви,t1,1 ,(iя:tьtttlсli iз зallla,tctltlяtt ttайttсlltваtltlя trи.t1 .tiя:lьнttсli lJ K(l,() tз KIJ1l-/l

Наймену,вання ви,,tу,tiя.ltьностi Ko''l за KBll/[
Надання в орендч й ексllлlатачiк-l B_,lacllul tl чи opeH.loBalIoIo Heplxoпtoto rlайна б8.](]

IHtIta jlопомiжна ,liя"rыliсть l, сrрерi Tpalrctlop,rr, 52.29

()ttroBa t,сlргiв.rя ме,tfulами tal \|с га.,lсI]иN|и р\,lаi\lи 16,7?.

l0. Банки. що обслуl овують eMiteHTa:

l) найп,lенуванIrя банку (фiлii. вiддiлення AKI]lOHEPI II] l-ОВДРИСl В() "()'t'l l БЛlIК''
банку), який обслуговус eMiTeHTa за по,IочIlиN,t

рах} нкOм 1 ttatlioHa_lbttiй BanKlti
2) МФ() банкl, j00528

]) tto rоч lr и й }]ах),IIок 2600600l_]1264l
.l)tlалiпlсttl,ваrltlя баrrк1 (tPi;riT. BijL]li-,tcttttя дКt{I()IIIlРНIi l'()t]АРИС1 ВО "O]Il БдlIК"
банку). який обслуговчс cmliтeHTa за поточниI\.{

рахунком 1 iHo lемнiй валютi

5)МФ() банку, ] 005 2tl

6) поrочtlий рахунок 2600(100l З l 26;l ]
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l6. C1,;loBi c\IllcIIlil
л!
з,lп

lJOM ер
сllравп

Найменування
с,члу

ГIозtlвач Вi,rllовi;lач Третя особа llозtlвtli BttMilt и стан
розl:Jlя]lу

I 1 j 6 1 8

l 9229261l [-оспо/lарськt] Cll"Меrап
8 й сул Хо.r.liнг"

XapKiBc bKoi
областi

Ак л,]н

"Харкiвобле
нерго"

стягliеlllIя 773 509.69 r,pH, lloзoB
залово,,l ы|ити
частково l]

cyMi
75l221.68

лlн

2 826/l
4/l8

Окружни й

алмiнiстратив
ниЙ суд Micтa
Кисва

Головне д/н

управлiння
.ЩФС у м.
Кисв i

СП "MeTzut
Холдiнг"

визнання l]ро,l,иправнll м та
скасувапllя податкового
ловiдомлен ня-рiшсн ня в i;l

tl tlpittleci

ро ]l Jя]l),

20,08,20l8 рокy Nir 000l0 tj l402
д/н
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t 8. ()пис бiз Hecr

}пlittп в oJrгattilaцiiirriii с t;lr Krr,lli BiltttlBi;ttttl .to пottcpe,lItil rtrilllllr llcpit1.1ilr
'irtitt в tllltattilattiйtriй ctprKll1li IllBltllиctBa ttc вi.lбrtlа,tось,

lllфоllrtаttiя llpo,tlrce.lt,llic l ь tlpattilrltttKiB
('средньооблiксlва чисельttiсtь IIIIаll]и\ llpaltiBllиKis oб:tiKtlBotrl cK:ta.lr 25 tlсiб,

Iпфорлrаrtiя п ро tta"lrerKtt icTb см ir eH,l,a ло бl ltь-я Ktt х ()б'(;lшаll ь ll i 1п 1rllt lt с t ll
|'сlварис,l-вrl llc llа.Iс)liи],ь.цl б1_1t, якllr tlб'c.tttattb tti_1ll1lиcrlcrB.

lrrфорпrацiя lt1lo cпi:lbltr ,tiяJIьнiсть, яKt,clrircHl Ilp()B().ll1,Ib l iпlllпrtlt ttpt аtli.lаl(iяrtц,
rriлп pltt,rrc,I BaMlt, ),с,гаtlоrtа}lи
lllBirpиc||kl llc ПpoIJU tиtь ctti.tbHr ,tiя.tt-ttictt, l itttttиrtlt lli lttри, rlctB;trtи.,,pt :tttillttriяrlи Iil \(lillll,Bil\lи,

llропозlrцii ttlo:Io pcopI,дIl i.lallii } бок\, r рt rir осiб
Ilрtlrrозиrti'l lIto,llo реор] alliзallil'] бок} rpcrix осiб llc llit.l\o,1r1.Iи.

()IIrrc llбраlrоТ oб.IiKrttroi llo. tit ttKlr
()б,riКОВа trtr-litиKit ltlвi11-1цсlзц в(.lсгl,(lt Jl l.Lll() J llиlllllt\t JilK()ll(l,Lal]cIR()\l )'краi'ttи tlt.littl,tиrlи

бl rt a,t t сllсt,киi't об,tiк ta (littattcoBr lBi t ttic t ь в }'Kpal'triu,

lПфОРllаrtiя tllltt octtlllltti Bп,tlt пJrо,{t KItii ltбll ttос.tл,г. lllo ix RlIробJlrl( чlt tt:t,lllt епtiтсн,l
ОСtlсltltlипt ви,ltrrt rliя-,tьtltlс-li ltlBaptlctBa( з,tаl]аllllrl R()|]cl1,1\ B,1.1cllOt ()ll!p\\(,\lL)l 0 \lallllll,

lпфорrrаrtirr Irpo ocltotltti llрrt,lбаtlня або Bil.tr;KeHttя itKlttBitl lit ocraHtti tt'я l ь poKiB
()cltlltltlиr tt;lll,tбaltb ttбо вi,lчr;,t,ttt, ilлilивiв ].l (lc lilllll] ll чIь I]oliiг} llc б\,lо,

lltфорulltiя ltptt octtolrtli tltt,tlбtl crti t cll l il

OcHclBlti засоби e]\{iTel]l,a ltредстав,rсtli BиK,ll()(lll() ()сl](,вни\ll1 lасtlбitrlи виробllи!l0I () IlризlIаLlсI]llя. ccPc.l
ЯКИr, Jr liB.li lа aпt,р\ Iи. \1.1llIl|llll lil (,li,Iit Il1.1llll!. I|1.1l1.1IUpllll ]it(,),-.ll. iIll]| l,ctt,,trtti illс,,,iи. яьi
poзtttl_ti,tcltilla Iр\llи Oct]Ol]Ilи\ l.r,.tlJjB. lt i.Ltltl i,ttttlttиrl jiIK()llo_laBc,IBo\l, llcpBictta tlalttictb ilсttilвttиr
ЗаСОбiВ cTattorl rra j],]].]0l8 

р, сIаI]()виl,ь 85]](l rис, rlltt, Зltitс - -lll5() rrtc, ll)l],. lllo сlаll()Rиtt, r],ltttLкtl

ttc вi"lбrва,tись, ()бirlсztсttь llt(),t() в1.1к()l]исIаllllя ()сltовllи\ lacclпtB ttc icttt,,

Irrфtlрrtlttiя llttt.1o ltptlб.lell. tlHi llll.tttlrattrlb llit.tirl.tbпicTt, e,ttitclllit

llсiI(и,I.iIови\ ttptl lt ittlctl ь,

()llпc обраlrоi llrt-litltKtt ttlo,to фitlattcrBatlltя.tiя.lbtttlcli cuilttlllt
,[1,1.11,1li!lb tti tttIrtt, rt.tпlt ,l,ittlt t,r, ll,!/l \it I\:l\\||1,I,i llil l\\l l,,li(,lll, l|1llll|\lllIt\ lt,,tttliB Bi 1,,1lL,11 1;11rilr

lнфорrrаltiя про Bapтicтb vк"la.lellIlx, il.le IIte IIе aпK()lIilII1l\ ,lot.oBopiIr (KoH-l ракl iB)
Всi,ltlбов'язаttt tя 

-I-ilварис-t 
ва la звiтtlи й ltcpitr. 1 Bt.ttttltlatr i,

с,t,раrеliя пола.л ьшоi,цiяльttостi cirrilcllra tttoHaii Mctl tlle lta pik
1-оваllис гвil Il.]litlI\,€ R rlайбr tttir rlcpio,tar ;.liiicttcltttя I]oIjl\K\ (lll(ll.(ilIliB ttlt Bi.tbtti tt]lttrlittLcttrlя
Ill llI11и, \|сI|з. tlt tti tвиltt,.,ttttч l{ill\l,,. Ii,,|1(,Il llllll lj.Iillll

()tllrc llo.1iTllltп crrilcHra ltto_1o.tllc.ti:tiдctlb тa розробtlк
/{ос,ri,littснttя.itttttlваttiЙна,Liя-tьttiсtьtаllозробки I'tlварисlвt)'rl 1 зBitrt,,rlt ttcllilr 1j 11(. ||lltllt(t tи_ltlсь lii l]

rlаi]бl ttlt,ortr llc I1_1ilII\ l(]ll,ся,

l ll tlla iнфll;lrtа ttiя

;litI
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lч. lормлцlя llpo органи },II

Орган управлiння Структура Персоналыi ий ск"lад

!иректор Директор призначасться ]агilльн им и

зборами учасникiв та здiйснюс

управлiння поточною лiяльнiстю
л iлприсмства.

.Щиректор - Сайгаченко Jlариса В

рсвiзiйна коллiсiя. Ревiзiйна ком iсiя при]начасться
]агальними зборами у,tасникiв та
склада€ться з трьох членiв. cepe.l яких
обирас tься tолова ревitiйноi коviсii,

Голова ревi]iйноi KoMiciT - Мс"lьник ()лег

v икоJlайови,l. члени рсвiliйноi'коvitii -

Лойчен ко Сергiй Вапентинович. Побере,*tнюк
Вололимир Леонiлович,
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\'. Ilrфорплаrliя Ilpo lI0ca]loBttx осiб cMi,r,ctlr а

l. Iнформаlцiя щоло <lcBil,1r l а с,tаrк\ робtггlr lroca]loBttx осiб cui гcttтa
l) Iloczt]ta*; / (lr рек l ор

2) IrрiзвиrItс. iлl'я. lto баlt,кtlвi (li,rичlrа особа ('aiit a,let rKo .]lариса I}ila,tjilllta
(liзи,lr toi особи ttбо IItlBtte

найпtсttr B;,tt t tl я Iори. tllчIIui \)с()бll:

З) i.цеlrтифiкаItiйний Ko:t

ttlриличноТ особи:

-l) pjK tta1-1i1,1;ltctttlя* + 
:

5 ) ocBi-t а* * 
:

l 973

виu{а. Украiнський,цержавн ий унiверситет харчових
технологiй, спецiаJIьнiсть "Менедrкмент органiзачiй"

(l ) с га;lt робоl,и (portiB)**: 26

7) ttiriir,tcHrBattttя tli.,lltptlc,rtcrBa. i.tctrlи(riKarliiirttlй Ktl,,1 1ilрц.111,1tltli особ tl Ia II()ca.,ta. якl lliirtittз*+:
'Г()В "l'r;Iяrtеrlький lttсбзlrво,,("..lj]()l06]. t|littaltctlBllii ]ll1pcK-](]p

8),ta-ra набr IIя I I()I}I I()Bit)Kc]]l, Ia (.)],](),]()]5 бсзс гptltttllltl
tcprlitt. ttlt якtlй ,,,iгlttl,, (ll11и lIIiltIcIIll),

9) оltис: l Iовноважен ня ,t tt обов'яз ки 
"lli;.]cK[op 

( BtIKoHaBtI}tN,l opt alIO]\]" ttltl зrtiйсltlrlс KcllittItIttttt,,,
I Iо,I0чIIоIо ,1iя:I ьн iс l кr Тtlвариства. зt,i,,lttо зi (',t,tt,г1-1rrм. /[ирек гор tli,r(l Bi гttиl'i ,заt,rчIьttиrt збораlt
lчltсttиltiв та рt,вiзiйrriii Kollicii Iilварисгва. I)itllcttttя IlpO III]lJзt{ачсIlllя ltриlittяrс Заt a:tl,ttllrlll
зборал.ltl 1часtlllкiв (lIрогоltо"l Nl l() Bi,t ]().09.]()l5 р.). IIроrя1,1rr tltillltlIl) р()к\ l]llll l;ll{cIIa
заробitllа tt:tatit lti,ttttl ;i ttlIatlttlrt po,tK_lil,K)\l,']\lill \ IIc}-)cllllJ_l1,1l(l\I\ UIi lil li II()c.l Iit|1ll\ ()сiб jll
lt,i tttr,t ttcl'i,,.,l,,i\ 1,1 IlL, ,,1.Illlcll:l i\ lll\IiLl|, {.| |.,lllrll( |lt|]i lil ]Ill(il ll)lli 1,I(,Illllllt tri tсrtttя
J l , . l , , l t , t t t r l t L l .l;li l1l,a,\, Ill ll, 1l,, ti rt,,

l Itltlcpc.llti lIосlt.lи :

01.07.20l1 р. 02.01,20l2 р.: 
'Г()lЗ ДФ <l)('N1 YKpaTHall. бrrtаLttср-сксtlсрг,

06,Otl.]012 р. lt,t.l0,20l] р.: 
'I ()I} <IIlKorrll. c-tapltlttй бr xl,a:tlcp,

]].l().]()]] р, З0.09,2015 р.: l'()I},,I'r:lяrrcltl,Ktlii tttсбзаtltl.,1ll. t|lillatrcoBltil ]l}ll]clil1)l],
IItlcit.KlBit tlсtlба tlc IlpilItI()( la ttc laiil:ttt IIoca"l llll бl,tt,-якttr iIttltlrr tti ll]l]ll{ \Ic IIr l\

l ) Ilclca,,la*: l'o.lroBH и й бl,хга.llr,ер

2) прiзвище. iм'я. по батьковi фiзичнЬ особа Куклiн lгор I}оло,,lи м и рсlвlлч
фiзичноi особи або повtIе
ttltйltcltr lllllH я l( )ри.Iи|Il I{ ll t )(( \jlt:
3) i"rr-,lr l ифiкаlliйtrи й ttcl,,t

ltlри, tи чrttlТ осtlби :

4) piK нароllження**: \L)7 6

5) ocBi-ta**: Bllttla. ():tеський jlсржавllllй at рарtIий t,lliBepcиlcl-
cttctti;t.lt,tticlt, - ( )tj liK i il\,(ll I

6) с,гаж робоr,и (poKiB)**: 26

7) найменуваrrня пiдпри€мстRа. i,rентиrlliкаltiйний код }ори/,lичноТ особи та lloca]ta. як) зltl-l lt al в + *:
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('II"l\{cra:r Xo:Ltittt,". ] 9l] l 597" lilcl\lllIl.jK I(),l()I}II()l () бr xtiгlt сра

ll).tага Itабr-гlя Il()I}IloBaric,ll], ]а 0].]().]()l5 бсзс l 1rtl кil tltl

lcprlitt. ttlt 9 ц 11i1 1rlipltltr,{llгlllllJIIcll(,):

9) оltис: lil;Iовниil бr,хl,а,,t tc;l - Kc1-1iBttltK бlхr,шr,гсрii. якrtii зitбсзttсчlt l}с,.lсIItlя бlxllt,tlcpcl,кoltl
об;liкr на lIijttt1,1ис,rtсгвi, IloBtltlBluttcltrlя Tit обtlв'язttи визtlачсtti ]] ll()ca,lol]iii irrclllrKrtiT. I)ilItcttttя
про IIризначення Itрийltяr,е Зat,lutt,ttlttttl зборами y,,racllиttiB (IlporoKcl:t ,|rГч 1() Bi.r З().()9.2()l5 р,).
IIро l яl,ом зtliтtItlгсl рок\, ви]I-,]atlIеIlа зарtlбi гltа ll.ta la зt i.ltttl зi lltl ll ttttlrt рttзк:lа]lоrt, Зrtitt r

IIcpcoIlajlbI]o\{\, cK,ltt,lli ttoca,lilB1.1x tlсiб lа ,lBi tltltli tlc1-1it1,1 ttc бr:lо, Ilctltll-atltclta с1. ttlrl ic tL lа
ttilpиc,ltllli Ia tltlca,,ltlBi ,]_,l()Ilt]IIIl вi,tсl,t,tlя. Заt a"tbllllii clalr робtltlt: 2(l portill.
l ltlltcpc.tlli tttlca,,lrt :

0],10,]008 р, З],10-2i)]З р.: l'()I} "'I'cprtitllt,t IllBc,cl,,l..,(и]]сliг()р,
()1,1l,]()llp, З(),i),{,2()l5 р,: I()I} "Iitlrltliittiя з r t t 1-1a;l, t i t t t tя illill{I]il\]tl "Фil;сксllс1,1l". I,t),lt)l]llllil
,i\ \Iil l l\'Г,

0].06.20l5 р, З0,09.20l5 р.: ('lI"\1clal Xo"I:titlt".:]acI\lIlll.tKl(),I()l]IloIoбrxtil_ttcl-ta.
Тltrgз.1,,1111 l,cllrfl lIc IlгаIII(\l til tlc t.tйrIit, ]lll(i1,1 l1.1 i,r lt,-яttttl ittlttllr tti 1tllrtt, rl,. lB;tl,

l ) tIoca;ta*: | 
'o:ttlBzt I)свiз iй н oi Kclrticii

2) прiзвиtrtе. iм'я. llo батькоtli фiзичrlа особа Мс;tьник ();tct Млtкtt:lайович

Qliзи чrrоi особи або повне
ltайменування юри,,1ичноi особи :

З) iдснтифiкацiйни й Ko,,l

tори]lи чIl()т особи:

4) piK наролжен ня * *:

5) ocBiTa**:

]96]

I]ltttta. IiиТвсыtltii tlp,leltt _]Icttilta lttl:liгсхlliчtttlit ittclt.llr t

6) cTaiK робоr,и (poKiB)**: З5

7) найменування пiдлрисмства, iленr,ифiкацiйний код юридичllоi особи та поса/,tа. яку займав*+:
ТОВ "Метал Холдiнг Трейд" . З7412768, заступник директора комерttiйних пиr,ань

8) лата набуття повноважень ,га 09.04.2018 3 роки
TepMiH, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки - здiйснюе контроль фiнансово-господарськоi дiяльнос t i

товариства, його пiлрозлiлiв та служб. фiлiй та представництв. що знаходяться на бzutаrtсi
-Говариства, здiйснюс llеревiрки та ревiзii фiнансово-госtlо.царськоi ,,tiял bHocTi Т'оварис,lt}а, :]MiIl }
персонаJlыlому складi rlосаt;lсlвих осiб за звi,tний ttерiол не було. Винагорода не Rи пJlачуI]аj]ас ь.

Нспtlt alllcHa суJlимiсгь за корис:tивi ll tltlca.(oBi ,i-lочиl|и вi.,tсlrtlя,
Заl аlьний стаж робоги: 35 poKiB.
Мiсце роботи та посади, якi займав IIротягом ocTaHHix 5 (п'яти) poKiB:
0l .0l . l 993 р. - 3 l .03.20l 5 р.: СП <Метал Холдiнг>, заступник директора комерltiйних питань.
01.04.20l5 , с/ч: ТОВ кМетал Холдiнг Трейл>. 03039. м. Киiв. Саперно-Слобiдськи й проiзд. 4.
зас,гуIi I{и к директора комсрцiйних tlи-гань.
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l ) посадаt: член Ревiзiй rloi ком icii

2) rlрiзвиlllс. irl'я. llo баtLltовi t|liзичIrа особа JIоiiчсltко ('cptiii I}а,tсrtз иttоllич
l! iзи.ll roi особи абtl I toBltc
ttltiillcttrtlltttttя l\\ри l и tl I t( l l' ( )ci ,t] I I :

3) iдентифiкацiйний код
Iоридичtlоi особи:

6) стаж роботи (poKiB)**: Зl
7) найменування пiлприсмства. i.ценr,ифiкаr tiйний код lоридичноi особи та пос€Ulа. яку займав**:
ТОВ .,Обо_llонь-КСВ". 30l5З89l. консулы,анr, з ефективностi Iliдприсмництва

8) дата набуття повноважень та 09.04.201 8 3 роки
TepMiH, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки - здiйснюс контроль фiнансово-господарськоi дiяльностi
Товариства. його пiдроздiлiв та слуя<б, фiлiй та представництв. що знаходяться на бzuIансi

Товариства, здiйснюс перевiрки та ревiзii фiнансово-госr]оларськоТ дiяльностi Товариства. Змiн 1,

персональному складi посадових осiб за звiтний ttерiол не було. I}инаl,орола не виI]jlачуваJlась.
Непогашена судимiсть за корисливi та посшовi злочини вiдсутня. Зага_ltьний стаж роботи: 3J piK,
Мiсце роботи та посади, якi займав протягом ocTaHHix 5 (п'яти) poKiB:
02. 1 l .20l l р. - с/ч: ТОВ ,,Оболонь-КСВ", 04074, м.Киiв, вул. Лугова. 9, консультант з

ефективностi п iдприсмниц,гва.

l ) посада*: tl:tcll I)c вiзiй r loi Kcllticii

]) rlрiзвиrltс. iл,t'я. tlo багьксlвi c}i зична особа [Iобережнюк []о,rtrдиплир JIеоrli.,tович

фiзичноТ особи або ltoBtle
rtайменування юридичнtli особи :

з) iдентифiкацiйний ko.rr

tори,]ичl tоi особи:

4) piK яародження* *:

5) ocBiTa* *:

4) piK наролження* *:

5) ocBiTa**:

l966
ВлtIца. КиТвський ордеttа Jlcttitta ltо:tiтсхttiчttий ittсги,1,1 t

]96]

Blttrta. Киiвськtli;i op:tcrta JIcllitta tttl;tiтcxlri,tttllr:i ittcrlt,tvt

(l) ctalt рсlбоr,и (poKiB)**: j5

7) llайменування tti,1llриt,ьtсlва. i.IteHr ифiкачiй t t ий Kojl кlри;tичноТ особи га IIoca,la. як\,зайrtав**:
CIl"l!1gla:l Xo:t,,1itll,". ]9l]l597. l,о:ltllзttиГt коItс\,,,lьгаt]l,з \!арке,Iи}l],\,

8).(дtа ltабr t,tя II()I}IloBa)KcIlb ILt ()t).()-1,2()lll З роки
гcprtitt. Hit який обраl til ( IIрлlзI I1l,]cIlo) :

9) опис: [[oBHoBaltet tttя r,a обов'llзкtл - з"liйсrlк-lс KoHTpOjIb фit lat tctlBtl- гос п о;lарс bKoi' ;1iя, t 1,1toc li
'Говарис,l ва. йоlrl пi,lроз;li:liв lil c:tr яtб. фi:liii га Ill]c.,(c I,1l]}Il ll lt,I,B. IIlo зllахо.,lя-I,t,ся на ба_t;rttсi
'lilBa1,1llc 

l ва- з]tiйс ltltlc t lерсвiрки l а pcBiзii (l iH ансо вtl-гос tlo,lapcbKoi ]tiя.,tы; tlс,гi 1'оварис,l lla. Зrr irr 1
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llcpcoltaUlLIlO\{} cK]Ixjli ItocajK)I}tIx осiб']а звi lIlиii llcpiO"l IIс б\.I(), I]titlalopo](a tIc I]tиI1.Iilч\ l]lljlacl,,

Iiепогаtllсllа с},,,lиNliс,tь за корис_lt.lI}i 11 116g;1. ц'ltзi }.,l()Il}lIt}] Bi,,(c)-t Ilя.']аl а:tt,tIий cIali роб()lи:]5
poKiB.
Мiсце роботи та tIосади. якi займав Ilроl,яго]\,l tlcTltHHix 5 (Ir"я r,и) pclKiB:

01.12.20l1 р. - 01.07.20l2 р,: 1'()13 " Запорiж\,1ета.I холдiнг", t,оловtlиЙ KoIlcyjlbTaHT IIо \lаркстинI}:

02.07,2012 р. _ с/ч. ClIl "Ме] ал XoJl. (iIlI ". 0]0 j9. пt. Киiв. rt, Киiв. ('ar reprlo-(':roбi. tсt,ки Й llpoi'l.1. 
-i().

гi,l:ttltзни й конс\,,Iьтаl ll, з N{apKc1,Il I I I,\,.

al(lliollcpil llnc]LclaBlllll(lN lp\llll illilL](]llcpiп, llclll lcrillll\l .tllp(Kron()\l
{* ,}nlkrRlllt! 

r,чя rtKl.Kt (ltttt,ttltlr rlc о
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XllI. Ittфорrtаrliя tlpo I ocllll;lapcbK}, га фiltaltcoBr,.tirt,lbtticlb crtit clt t а

l. oclIoBrri засоби eMiтeHl,a (:ra за.гlиlпковоlо вартiстю)
Найменування основних засобiв Власнi ocHoBHi засоби (тис.

г})н)

Оренлованi ocHoBHi засоби
(тис. грн)

OcHoBHi засоби. ycbot о
(тис. грн)

на llочаток
пер io.1y

на KiHettb
tlcpiol1

на початок
перiо,rу

на KlHellb
перiо.rу

на llotlal ок
rrcp io_r1

на KlHellb
пер io.,l1

l.Виробничого призначення: з84l5 .1.1086 0 () :]8"l l5 .1.10llб

бl.riB;Ii тa ctlop1 ;ttt l90]7 2j 764 0 0 l90]7 2з 764

маlllини та ооJlаднання ]6 lJ ]09j 0 () ]6I4 .l09 j
транспортнi засоби 0 0 0 () (] ()

земеJIьнlдlлянки I 5з24 l5з2,1 0 0 l5]2.1 l5з24
iIlllli ,1]0 905 0 () l l() 9()5

2,llсвпробttичого признаtlення: () () 0 0 0 0

булiв;irа crrtlpyitи 0 0 0 () 0 ()

маtttини та обладнання 0 0 0 0 () ()

транспортнi засоби 0 0 0 () 0 ()

lеvел ыti ,tiлянкtl () 0 0 {) () ()

iнвестицiйна HepyxoMicTb () 0 t) () 0 (.)

ltlllll 0 0 0 () () ()

Усього j8.1 l 5 .1.10llб () {) :i84l5 .1.1() li 6

Опис: Основнiзасоби eMiтeHTa прелставленi аиклюllно основними засобами виробничого призначення. серед яких (

бу:riвлiта спору,ли. машини та обладнаlll]я. транспортнi засоби. iишi ocHoBHi засоби. якi розполiленi на групи
основних засобiв. згiдно з чинним ]ако нодавстI]ом, Г]ервiсна BapTicTb основних засобiв станом на 3 l , l2,20l 8 р.
становить 852jб тис. грв. 3нос - 4l l 50 гис, грtl., Lцо становить близько 48.28 Yо, OcHoBHi ]асоби ]алiянi та
використовуються на l00yo, Суттсsi змiни у вартосгi основних ]асобiв не вi,rбувались, Обмехень щодо викорисlаtlня
основних засобiв не icHyc.
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2. lнфtlрпlаuiя щодо Bap,t,ocri чllс,ll,tх aK,l,rtBiB clliтcttтa

Найменування
показника

За звi,гн и й llepio.,t За попередrriй псрiо.,1

Розрахункова BapTicTb чистих акr,ивiв (тис. т,рн) l37962 ]]5]l7
Сr,а,гу,гний капi,га;I (тис. грrr) 825 lJ25

Скориt,tlваний с,гаr,утrlий Kalli гап (тис. l,pH) 825 825

Опис: [}икорис,tаllа мсl,олика розрахуllку BapTocTi чистих активiв емiгенr,а за поперелtriй та
звiтний перiоди вiдповiдно до ст. l4 Закону Украiни "I1po акцiонернi ,говариства".

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiтапом на кiнець зtsiтноl,о
перiоду становить IЗ7l]7 тис,l рн, Рiзниця мiж розрахуIlKot olo Bapr icr Itl чисr их aKr иBiB та
скоригованим статутIlим капiта"tом lIa кitlсць звiгttого перiоду стаltовить l 37137 -гис.l,рп.

Рiзниця Mi>K розрахунковою варгiстю чисгих активiв i сlагутним капiта,l(lм lla Kittcltb
попереднього перiоду становить l24392,rис.грн. Рiзниця мiж розрахlнковою BapTic гtt,l чисr,их
активiв та скоригованим стату гниl{ KalIir алом на KiHeltb поперсдIlьоI о перiоду c,l аllови гь l24]q]
тис.грн.
Висновок: BapTicTb чистих активiв товариства з обме)(еною вi.rповi.rал ь н iстю llc McIIlua Bi,t

статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.4 ст. l44 I {ивiльного кодексу Украiни
дотримуються.
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3. llrфорrrаltiя tlpo lоб<lIr'я ltttltlrl la }абс}llсчеltltlt cпlilct1-1:t

види зобов'язань Дата
виникнення

нелогашена
частttна боргу

(тис, грl])

вiдсоток за
користування

коштами (9о рiч них)

Ла Ia
погаll]ен ня

Крелити баltку х () х х
у тому числlI

3обов'лзання за Ltiнним и паперами х 20000 х \
t тtlп,lt,чис;ti:
за облiгаltiями (за ко;книшl власttим
вилчском ):

х 20000 х \

зобов'язання за облiгашiям и l9,0l ,20l 5 2 0000 j0 ]6.0l .]()]5

за iпотечними цiнними гtаперамtt (за
кожним в]lасним виI])ск()м ):

х () х х

за сертифiкатами ФО}l (за кожним
власним випуском):

х 0 х х

за векселями (всього) х 0 х х
за iншими цiнними паперами (у тому числi
за похiдними чiнними паперами) (за
кожним видом):

х 0 х х

за фiнансовим и itlвестицiями в
корпоративнi права (за кожним вилом)

х () х х

податковi зобов'язання х 1.1,1 I х х
Фiнансова допомога на зворотнiй ocHoBi х 0 х х
ншi зобов'язання та забезпечення х jбj2 х х

усього зобов'язань та забезпечень х ]507] х х
ОпиС: Зальний розмiр зобов'язань за станом на ] l .l2.20I8 р. склада( 2507З тис. грtt. l(овгострtlковi зrlбов'язання
20000 ТиС. грн, Розмiр l]оточних зобов'язань становить 507j тис. грн.. luо роlllодlлснi настуtttlим чином;
кредиторська заборгованiсть ]а товари (роботи. tlослчги) 2l08 тис, lpH.: поточнi зобов'язання пере,,l бюджстом
1-14l lис,грн,:крс_tиrорсьtiillrборlоваttiсtьзаолсржаниvll авансами 26 тис, грll,: креди,]орська laбoptoBatticrb ta

РО]РаХУНКаМИ ] учаСниками 979 тис, грн.: поточнi забезпечення , 326 тис, грн, iншi поточнi зобов'язання I9З тис.
грн.

2018 р. ФsNlA l9l2l597



6. Ilpo осiб, tl l aull я]ittх коD]iс l,\,(,l ься e[tllclIl
Повне найменування юридичноТ
особи або прiзвиrце, iм'я. по
ба,гьковi фiзичноi особи

'lilвltрисr,вtl ,з сlбмежеtlоttl lli,,(lltlBi.,lzul brt iсr,ю " дr,,,lи,l tlpc ька
кt,tпt llatt iя " З l1JIJ II] Р "

Органiзацiйно-правова форма Товарисr,во з clбMcrKc,ttoto в i.lll l tl в i,,ta.; r ьн icTlo

I,t-tентифiкаuiйний код юридичноТ
особи

зl86122]

м ict tезl taxojlltcrt tlя б-р l{ружби [ Iapo"tiB.
yI{PAII Iд

l 0. rvr. КиТв. l Iсчсрський. 0l J 03.

IJoMep л irtензii або iншоlо
документа на цей вид дiяльностi

]9().+

Найменування державного
органу. lцо видав лiцензiю або
iнruий докумеtrт

НаIliональна комiсiя з I(iнних паперiв та фон.Ilового риrIку

Дата видачi лiцензii або iншого
документа

]j,0.+.]()()]

мiжмiський код та телефон (044) jзl_l0_77

Факс (041) з]l_10_77
Вид дiяльностi Ау,rитор (а1,.ltиторська фiрпlа). яка I{a,r(ac а\,]lи,горськi tttlc.tr ttl

eпtilcttгl
()пис: Вид послуг. якi на,цас особа: ау.,rи,горськi послуги,

lItlBtlc ltitймсt;уваttttя кrрlt,,lи ч Htli
особи або прiзвище. iм'я. lto
батьковi фiзичноi особи

]lrб,ti.trrc aKllitlltclltrc loI]al]IlcIBo"Ilittliotla_tbltllii.tclto,1tlllilliii
Yttpaitttt "

Органiзаrrtiйrrо-правова (lорпла l I1,б,liчlrе aKl l;oHepIIe 1оl]арисl,во

Iден,гифiкацiйний код юри;lичноi
особи

з0] 707 l ]

Мiсцезнаходження By:r, ТропirIiна. 7-I-, м. Киiв. По,,li:lьський. 0,+ l 07. YKPAII IЛ

Номер лiчензi'i або iншого
документа на цей вид лiяльностi

2092

I lайменл ван tlя jlcp)l(ilBII()I,()

оргаI I),. lцо ви,,lав';liI(сttзiю абtl
iнший документ

llaltiotla;lыla комiсiя з lliнних IIаIlсрiR ,га 
фоtlдового ринкл

дата видачi лiцензii або iншого
документа

0l , l0.20l j

Miilcrl iськи й Ko,,l га гс,rс(ltltl (014) 59 ]_04_04
(Da кс ((),1.1) 59 1 -04-0.t

Ви,,l :tiялыtос гi .Щепозитарна liяльн ic,t,b I (ctt,I ра"п ьноtu ]lепози-t,арiкl

Опис: Вид послуг, якi надас особа: лепозитарнi послуги.
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llalа (piK. ýliсяtlь. чис,цо)

Ili]tlриrмс,rвtl СllIЛЫ]l] П IJUl РИСМСl'l]() У Ф()РМI 'ГОt]ДРИС1-I]Л З за CllPIloy
оБмЕжtjною l]lлI IOB lлд-;l ьll lc],10 "м tj IлJl хоJIлl l {I,"

Територiя ГОЛОСlТВСЬКИЙ lа К()Д I'yy

Ор ган iзаttiй но-правова 'Говариство з обNlе)ксlIою вi,ltttовi.цальнiс-lкl ra К()IlФl
форма госпо,tарюванtlя

ВилекономiчноТ На,tаttнявореtutуiiексltLtl,аlашitовjlасноlочи заKBI]/l
дiяльностi орендованого нер} xovolo майна

Серслня кiлькiсть пpaLliBHtrKiB. осiб 25

(hиниLrя вимiру: тис, грн, з о,IlниNl lссятковIlNl ]HaKONI

AjLpcca. Саllсрно-С-lобi;tськttй llpo]);l. ]0. rt, KttiB. Iсuосiiвськиii.0_'i0jЧ. УКРЛillЛ.0ll5]_iU5(ll)
';, tcr1,ort

l, Баланс
на 3 l. l2.20l8 р.

ко/lи
20 l9,0l ,0l

l9l] l 597

80]6l()()0()0

].l()

68 ]0

Форма N l-плс

Код за ЛКУЛ l 80l006

Актив код
рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiолу

l ,l

l. Необоротнi активи

ocHoBHi засоби: l()l0 ]li.ll5 .l408(l

первiспа BapTicTb l0ll ?65lб 85]]6
:] нос l0l2 ( 38l0l ) ,1] l5{) )

lншi необоротнi активи l090 46l84 50402

Усього за роздiлом I l095 8,15 99 9448 8

II. Оборотнi активи

Заttаси l l(){) l6,I 9]

нша ttоточна лсбirорська lаборгованiсгь 1 lSi бtl7зб 67lll
роu]l та lx ек8lваrlенти l l65 l]0l 858

ttшi оборо гнi активи ll90 61 .]]]

Усього за роздiлом II l l95 70]65 б8547

Баланс lj00 l54864 lбзOз5

2018 ФsцА l9l2l59?



Ilac1.1B кол
рядка

на початок
звiтного року

На кiнець
звiтного перiолу

2 J

Капiтал ll()0 8]5 8]5
Нерозполiлений прибуток (непокритий збиток) 1.120 l2.1]92 lj7l_]7
Усього за розлiлом I l495 l252 l 7 Iз7962

l595 20000 20000
lIl. Поточ Hi зобов'язанltя

KopoTKocTpoKoBi крели,t,и банкiв l600 i] ()

lоточ на крслиторська заборгованiсть за:
товари. роботи. послуги

lбl5 ] 2 l08

розрахчI]ками з бюlяiетопl 620 l255 1,1.1 ]

розрахунками зi страхування 6]5 ] I

розрахунками з оплати працl бз0 6 ]
IHttti потсrчнi зобов'я,]аtlttя 690 8j80 l5]l
Усього за роздiлом IlI 695 964 7 5 07j
Бала нс 900 l54864 Iбз035

Ilримil,ки; ,r" н

Керiвник Л.В Сайгаченко

Головний I.B. Куклiн
бухгалтер

2018 ФSNl^ l9l2l597

I. Власниr:i калiтаl

lI. !овгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення



lIi,rrIрисмсrво

Jla t lt

2. Зrrir lrpo фiIlаlrсовi pe,}\,jlb l,al,rl
Форма N 2-мс

за 20l8 piK Кол за /lКУ,Ц 1 lllj l007

стаття код
рядка

За звiтний перiо,л за аналогiчний
перiод поперед-

нього року

l
.l

2000 ] I650 jj428

lttшti доходи 2l60 5з.1l7 ].] 6() l

Разом доходи (2000 + 2160) 22 80 85067 570э5

2050 1728 ) ( 1708 )

lltu ti вtl,гllа ttt 2 l65 бз965 ) ( 57414 )

Ра]ом витрати (2050 + 2l65) 2285 65б9з ) ( 59122 )

Фiнансовий результат до оподаткуsання (2280 - 2285) 2290 l9з,7 4 (2087)

Податок на прибуток 2j 00 j028 ) ( 2з )

Витраr,и (rоходи). якi змснulукlть (збiлыuують)

фiнансовий резул ьтат пiсля оподаткуванl{я

2э l0 () ()

Чистий прибуток (збиток) (2290 _ 2з00 - (+) 23 l0) 2з50 lбз,16 (2ll0)

спlльнЕ пIдприсмство у Форм t товАрис,гвА з

оБм ЕжЕною вlдIlоt]l/lдJlьн lсl,ю "M L]TAJI xoJt/ll I l I,"

Ko.r
la t,l(Plloy l t,r t: tsol 

l

прлrir*u, рiчна фiнансова звiтнiсть пiлтверлжеtlа аудиторською фiрмою: 
-I,овариство з обмеженокl вilпсlвitа]tьttiс,гtrr

.,Ауо"llор.о*ч*о'панiя''ЗЁЛЛЕР'''колведРэ1861221.номерресстраttiiуРесстрiауlиторiвтасуб.сктiв

uул"rор.о*оi лi"п"ностi - Jф 2904, Свiлочтво tlpo внесення до ре€стру аудиторських фiрпr] ,*] уо.*у]: 
прово:lити

uyo"rob."*i перевiрки професiйних учасникiв ринку uiнних паперiв. Серiя та номер П0O0З98 Bi;l 2 l ,l2.10lб рок1,

Керiвник

I'оловн ий

бухгаlтер

л.в Сайгаченко

1,I}, Куклiп

20I8 l9l2l597


