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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
16307284
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71
5. Міжміський код, телефон та факс
0442060101 0442060101
6. Електронна поштова адреса
book@liko-holding.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2019
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://liko-holding.com.ua/
zvity/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

26.04.201
9
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери

X

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як така посада не
передбачена у Товариствi. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з
законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi ним, не потребують
визначення рейтингової оцiнки. Iнформацiя щодо володiння посадовими особами емiтента
акцiями емiтента та осiб, якi володiють 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента вiдсутня, так як
Товариство не є емiтентом акцiй. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, так
як Товариство не є емiтентом акцiй. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як Товариство не
є емiтентом акцiй. Iнформацiя про випуски акцiй емiтента вiдсутня, так як Товариство не є
емiтентом акцiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як
емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй

X

протягом звiтного перiоду не надається, так як Товариство не є емiтентом акцiй. Iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Iнформацiя про
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду - вiдсутнi. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо
пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - вiдсутня(i), так як емiтент не здiйснював
випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв тощо. Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття - вiдсутня, так як емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв тощо. Iнформацiя про випуск iпотечних сертифiкатiв; iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв- вiдсутня, так як емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв тощо. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало
сертифiкати ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, так як емiтент - товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю, а тому розкриває текст аудиторскього висновку у iншому
роздiлi звiту (Текст аудиторського висновку (звiту). Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, так як емiтент
вiдповiдно до вимог чинного законодавства звiтує за нацiональними стандартами
бухгалтерського облiку (вiдповiдна звiтнiсть розкрита у роздала звiту "Рiчна фiнансова
звiтнiсть"). Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня.
Через недолiки програми звiтностi та вiдсутність вiдповiдного роздiлу, Звiт керiвництва (звiт
про управлiння) наводиться в цьому роздiлi нижче:
Звiт керiвництва (звiт про управлiння)
(за 2018 рiк)
Органiзацiйна структура та опис діяльності
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Територiальне мiжгосподарче об’єднання ”ЛIКОХОЛДIНГ” засноване у 1991 роцi та являється одним з передових забудовникiв в Українi.
Принципова стратегiя забудовника на поточний та наступнi роки полягає в продовженнi
масштабного будiвництва на основi залучення додаткових iнвестицiй, якi будуть спрямованi
на фiнансування будiвництва житла та об’єктiв соцiально-культурного призначення в мiстi
Києвi та їх комплексному обслуговуваннi

Прiоритетним завданням компанiї є будiвництво в м. Києва житла орiєнтованого на споживача
середнього рiвня достатку. На вiдведених земельних дiлянках площею близько 63 га, що
розташованi в екологiчно чистiй зонi поблизу Голосiївського парку та Експоцентру України за
15 хвилин їзди до центру Києва, успiшно продовжується спорудження житлового кварталу,
який передбачає будiвництво житлових будинкiв на майже 10 тис. квартир, з сучасним
дизайном та опорядженням фасадiв покращенного планування з пiдземними паркiнгами,
системою вiдеоспостереження, вбудованими нежитловими примiщеннями, а також комплекс
благоустрою територiї, будiвництво дитячих садочкiв, шкiл, торгового центру, фiзкультурноспортивного комплексу, готелю та iнших об'єктiв соцiальної iнфраструктури.
Очолює Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ”Територiальне мiжгосподарче об’єднання
”ЛIКО-ХОЛДIНГ” президент компанiї. Безпосередньо управлiнням займається рада
директорiв, яку очолює генеральний директор. Вiдповiдальними за напрямки розвитку
пiдприємства (служба контролю за будiвництвом, правового забезпеченння земельних
вiдносин, соцiально-культурного розвитку та перспективного розвитку) є заступники
генерального директора. До структури компанiї входять: бухгалтерська служба, юридична
служба, фiнансовий пiдроздiл, вiддiл супроводу договорiв та реєстрацiї прав власностi, служба
iнформацiйного забезпечення, тощо.
Результати діяльності
За роки iснування компанiї в житлових мiкрорайонах забудови було збудовано 35 жилих
будинкiв на 8 526 квартир.
З них:
- у I-му мiкрорайонi забудови здано в єксплуатацiю всi дев'ятнадцять житлових будинкiв на
2873 квартири загальною площею 236 871,6 кв. м. житла, 10 603,54 кв. м. нежитлових
примiщень та 10 паркiнгiв на 401 машиномiсце. Збудовано, введено в експлуатацiю дитячий
садок на 170 мiсць та початкову школу на 12 класiв, торговий комплекс на 4 596,3 кв.м.
Введено в експлуатацiю будiвлю лiцею загальною площею 9041,6 на 18 класiв.
- завершена забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса. Тут зведено 12 житлових будинкiв на майже 279 484,3
кв. м. житла, а це 4 058 квартир, майже двадцять шiсть тисяч квадратних метрiв нежитлових
примiщень, машиномiсця в пiдземних паркiнгах. Завершено будiвництво всiх будинкiв за
державною програмою будiвництва доступного житла. Тiльки в цьому мiкрорайонi для
учасникiв державних програм збудовано 1577 квартир загальною площею 109 534 квадратних
метрiв.
- завершена забудова VI-го мiкрорайону обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва, Академiка Костичева та Василя Касiяна. Тут зведено 4 житлових будинки на 1 595
квартир, загальною площею 117 330,70 м2, 10 088,05 м2 нежитлових примiщень, пiдземнi
паркiнги загальною площею 11 656,20 м2 на 343 машиномiсця, супермаркет загальною
площею 1 088,00 м2 та дитячий садок на 200 мiсць загальною площею 3 427,00 м2.
З наведених вище об’єктiв у 2018 роцi було введено в експлуатацiю наступнi об’єкти:
- у житловому будинку за адресою: вул. Маршала Конева, 10/1 - 335 квартир загальною
площею 25 519,30 м2, 20 нежитлових примiщень загальною площею 2 670,00 м2, пiдземний
паркiнг загальною площею 3 679,40 на 111 машиномiсць
- об’єкти соцiальної iнфраструктури серед яких: лiцей по вул. Композитора Мейтуса,
5-А загальною площею 9 041,60 м2; готель по вул. Маршала Конєва,6, загальною площею 12
112,20 м2 та ресторан по вул. Маршала Конєва, 10/1 (секцiя Е), загальною площею 1 444,70 м2
.
Будинки сучасного планування та дизайну, монолiтно-каркаснi, з заповненням пiнобетоном, з
утепленими фасадами, обладнанi системою вiдеоспостереження, пiдземним паркiнгом.
Квартири зручно спланованi, просторi, свiтлi, з металопластиковими вiкнами. Обслуговує
будинки власне товариство "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС" яке забезпечує жителям комфортнiсть
проживання, надаючи повний комплекс послуг.

Окрiм житлових будинкiв, двох дитячих садкiв,, початкової школи та лiцею побудовано багато
об’єктiв соцiальної iнфраструктури а саме: театр, фiзкультурно-спортивний комплекс з
найбiльшим в Українi плавальним басейном загальною площею 14 795,70 кв.м, готель
«Фавор», Собор Преображення Господнього, Храм Бориса та Глiба, памятник Блаженнiшому
Митрополитовi Володимиру. Благоустроєнi територiї мiкрорайонiв створюють комфортну
зону для проживання та вiдпочинку киян.
Проведена пiдрядними пiдприємствами реконструкцiя готельного комплексу "Либiдь",
будiвництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри, реконструкцiя трамвайного депо
по вул. Фрунзе та будiвництво тролейбусного депо по вул Трутенка заслужили найвищих
оцiнок спецiалiстiв та обслуговуючого персоналу.
Ринок збуту продукцiї - мiсто Київ, споживачами є фiзичнi та юридичнi особи.
Розпочато будiвництво дев’ятиповерхового медичного центру по вул. Композитора Мейтуса,
5.
Лiквiднiсть та зобов’язання
Чистий оборотний капiтал за 2018 рiк склав 243 947,00 тис. грн.
Коефiцiєнт спiввiдношення залученого i власного капiталу – 52,97
Коефiцiент лiквiдностi – 0,49
Пiдприємство має великий досвiд завдяки якому протягом 28 рокiв забезпечує виконання
взятих на себе зобов’язань перед iнвесторами i мiстом та допомагає в досягненнi мети по
будiвництву житла та соцiальної iнфраструктури в мiстi Києвi
Екологiчнi аспекти
Оскiльки компанiя ТОВ “ТМО ”Лiко-Холдiнг” являється забудовником, а не виробничим
пiдприємством, фактори шкiдливого впливу на навколишнє середовище вiдсутнi. Бiльше того,
компанiя ставить перед собою задачу постiйного покращення екологiчної атмосфери в межам
територiї, на якiй проводить свою дiяльнiсть. Для цього силами нашого пiдприємства було
проведено облаштування Єлизаветинського парку (органiзовано висадку зелених насаджень,
облаштовано дитячi майданчики, пiшохiднi зони та зони вiдпочинку), постiйно проводиться
озеленення житлових мiкрорайонiв та здiйснюється контроль за своєчасним вивезенням
побутових вiдходiв.
Соцiальнi аспекти та кадрова політика
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 38 осiб. Переважна бiльшiсть працiвникiв
на керiвних посадах - жiнки.
Заохочення працiвникiв проводиться шляхом премiювання з нагоди особливих свят, а також
проведенням спiльних культурно-масових заходiв (вiдвiдування театрiв, органiзацiя концертiв
та iнше).
ТОВ “ТМО ”Лiко-Холдiнг” опiкується безпекою працi своїх спiвробiтникiв. Для цього на
пiдприємствi є вiдповiдальна особа, яка здiйснює контроль над виконанням всiх вимог з
технiки безпеки, проводить консультацiї, профiлактичнi заходи та навчання нових
спiвробiтникiв.
Працiвники компанiї систематично проходять освiтнi заходи для пiдвищення своєї
квалiфiкацiї. Пiдприємство ретельно обирає семiнари, лекцiї та iншi заходи у вiдповiдностi до
напрямку дiяльностi кожного спiвробiтника для отримання максимальної ефективностi в
подальшiй дiяльностi.
Ризики
На сьогоднiшнiй день, основними проблемами будiвельного комплексу є наступнi:

1) Недостатнiй рiвень фiнансування внаслiдок обмеженостi кредитних ресурсiв для фiзичних
та юридичних осiб;
Компанiя постiйно проводить переговори з банками та фiнансовими установами щодо
впровадження програм кредитування населення, таким чином намагаючись створити
сприятливi умови фiнансування для потенцiйних iнвесторiв.
2) Складнiсть i тривалiсть пiдготовчої стадiї будiвництва (процедур вiдведення земельних
дiлянок, розробки, експертизи, та затверджень проектно-кошторисної документацiї);
Компанiя спiвпрацює з спецiальним профiльним пiдприємством яке здiйснює ефективну
роботу в напрямку проектно-вишукувальних робiт. Також створений вiддiл по врегулюванню
питань щодо земельних дiлянок. Це дає змогу максимально пришвидшити роботу на
пiдготовчiй стадiї будiвництва.
3) Нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази функцiонування окремих ланок
будiвельного комплексу, насамперед, податкiв (перегляду потребує ряд нормативних актiв, якi
регулюють дiяльнiсть з пiдвищення технiчного рiвня i впливають на конкурентоспроможнiсть
продукцiї, експорт будiвельних матерiалiв i технiки);
ТОВ “ТМО ”Лiко-Холдiнг” являється членом Конфедерацiї будiвельникiв України. Як
повноправний член конфедерацiї, постiйно вносить пропозицiї щодо вдосконалення
законодавчих норм на розгляд даної органiзацiї, що в подальшому дає змогу спiльними
зусиллями впроваджувати свої iнiцiативи на рiвнi уряду та покращувати ситуацiю в даному
напрямку.
4) Нестабiльнiсть цiн на матерiали для будiвництва, спричинена коливаннями курсу валют, та
стрибки цiн на бензин;
Пiдприємство проводить полiтику ощадного виробництва. Заздалегiдь складаються плани
закупiвлi будiвельних матерiалiв та пального, створюється склад та резервний запас. Таким
чином пiдприємство намагається нiвелювати коливання цiн на матерiали i пiдтримувати
безперебiйне будiвництво.
5) Нестабiльнiсть внутрiшньої та зовнiшньої полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, що
негативно впливає на попит на ринку нерухомостi
Пiдприємство постiйно намагається стимулювати попит на ринку житлової нерухомостi,
проводяться рекламнi (бiлборди та реклама в iнтернетi) та культурно-масовi заходи(концерти
та рiзноманiтнi ярмарки). Метою таких заходiв є ознайомлення потенцiйних iнвесторiв з
компанiєю та пропозицiями, якi вона надає на ринку нерухомостi.
Дослiдження та інновації
Пiдприємство постiйно працює над вдосконаленням якостi будiвництва. Для цього
вiдповiдальнi особи компанiї вiдвiдують будiвельнi виставки для ознайомлення з новiтнiми
технологiями та матерiалами у сферi будiвництва, консультуються i переймають досвiд у
будiвництвi рiзноманiтних будiвельних компанiй України.
Фiнансовi iнвестицiї:
1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ЛIКО-ВЕТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи 31811504
Розмiр внеску до статутного фонду - 6000.00 грн.
Розмiр статутного капiталу: 12000.00 грн.
2.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС",
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 30303467
Розмiр внеску до статутного фонду - 5823040.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу: 5870000.00 грн.
3.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIКО - ГРАНIТ",
iдентифiкацiйний код юридичної особи:35824648
Розмiр внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн.;

Розмiр статутного капiталу :2000000.00 грн.
4.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ОБ'ЄДНАНА АВТОЗАПРАВНА
КОМПАНIЯ ", iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33294948
Розмiр внеску до статутного фонду - 458857.16 грн.;
Розмiр статутного капiталу: 917714.32 грн.
5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " КРАСIЯ", iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 32304258
Розмiр внеску до статутного фонду - 13875.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу:18500.00 грн.
6.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIРМА КРОКИ",
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 19035640
Розмiр внеску до статутного фонду - 343000.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу: 700000.00 грн.
7.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МАГАЗИН № 478 "
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:19263475
Розмiр внеску до статутного фонду - 217081.60 грн.
Розмiр статутного капiталу: 271352.00 грн.
8.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ОМРI ", iдентифiкацiйний код
юридичної особи: 31512722
Розмiр внеску до статутного фонду - 8850.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу:11800.00 грн.
9.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIКА-НЕРУХОМIСТЬ"
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 33630518
Розмiр внеску до статутного фонду - 6640.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу: 33200.00 грн.
10.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIКО-ПАРКIНГСЕРВIС",
iдентифiкацiйний код юридичної особи:41745653
Розмiр внеску до статутного фонду - 2000.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу:10000.00 грн.
11.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIКО-БЬЮТI", ТОВ "ЛIКОБЬЮТI", iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32822632
Розмiр внеску до статутного фонду - 4100.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу: 20500.00 грн.
12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОШКIЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД РАННЬОГО IНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ЛIКО-СВIТ",
iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37249087
Розмiр внеску до статутного фонду - 70000.00 грн.;
Розмiр статутного капiталу:100000.00 грн.,
Всього номiнальна вартiсть iнвестицiй 8 953 443,76 грн.
Перспективи розвитку
Наша стратегiя i надалi полягає у будiвництвi якiсного сучасного житла за доступною цiною
та об’єктiв соцiально-культурного призначення. Впроваджувати її нам дозволяє, напрацьована
роками виробнича та iнтелектуальна база, а також, застосування новiтнiх будiвельних
технологiй та матерiалiв для пiдвищення якостi та зменшення затрат на будiвництво. Нашими
стратегiчними цiлями на найближчий рiк є: продовження будiвництва сучасного медичного
центру по вул. Композитора Мейтуса,5 та нового житлового макрорайону по вул. Трутенка.
Корпоративне управлiння
Вищим органом Товариства є загальнi збори Учасникiв, в яких беруть участь Учасники, або
призначенi ними представники. Представники учасникiв призначаються останнiми на один

рiк. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi.
Загальна кiлькiсть голосiв - 1000. Для ведення загальних зборiв Учасникiв Товариства
обирається Голова зборiв та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборiв.
Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборiв Учасникiв
Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються Головою Товариства два рази
на рiк. Учасник може передати свої повноваження призначеному ним представнику.
Компетенцiя загальних зборiв Учасникiв Товариства:
1.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв
про їх виконання.
2.Внесення змiн до Статуту Товариства;
3.Встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв.
4.Вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника.
5.Обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження порядку утворення та використання фондiв Товариства.
7.Затвердження рiчних та квартальних звiтiв по результатам дiяльностi Товариства,
включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї,
порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв),
визначення порядку покриття збиткiв.
8.Обрання та вiдкликання Голови зборiв Учасникiв, Президента Товариства, Генерального
директора та iнших членiв Дирекцiї Товариства, членiв Ревiзiйної комiсiї, призначення
тимчасово виконуючих обов’язки перерахованих посадових осiб до їх обрання на вказанi
посади в порядку, передбаченому цим Статутом.
9.Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень.
10.Винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб
Товариства.
11.Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй
та представництв.
12.Прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника.
13.Затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення
органiзацiйної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, що створюються в
Товариствi.
14.Затвердження договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує 10(десять) мiльйонiв
гривень.
15.Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної
комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу.
Загальнi збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi Учасники
(представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60% голосiв. Брати участь у
загальних зборах Учасникiв з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв, якi
не є Учасниками Товариства. З питань визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,
затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання, внесення змiн до Статуту, а також при
вирiшеннi питання про прийняття та виключення Учасника з Товариства рiшення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50
вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства, решту - простою бiльшiстю.
Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя. Кiлькiсть членiв Дирекцiї визначається Зборами
учасникiв Товариства. Дирекцiю очолює Генеральний директор. Члени Дирекцiї Товариства є
першими заступниками Генерального директора. У випадку вiдсутностi Генерального
директора його обов’язки виконує Перший заступник Генерального директора – директор з
нерухомостi або член Дирекцiї, визначений загальними зборами Учасникiв. У разi
необхiдностi члени дирекцiї рiшенням загальних зборiв Учасникiв призначаються
директорами по вiдповiдних сферах дiяльностi Товариства. Генеральний директор здiйснює
керiвництво поточної дiяльнiстю Товариства та має наступнi повноваження:
в межах компетенцiї i прав, що визначенi Статутом та рiшеннями загальних зборiв Учасникiв

Товариства.
Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Дирекцiї Товариства здiйснюється
Ревiзiйною комiсiєю. За рiшенням загальних зборiв Учасникiв ревiзiя може проводитись
Ревiзiйною комiсiєю за участю незалежної аудиторської фiрми. Ревiзiйна комiсiя обирається iз
числа Учасникiв Товариства (їх представникiв) на загальних зборах Учасникiв. Ревiзiйна
комiсiя створюється у кiлькостi не менше, нiж трьох осiб. Порядок дiяльностi Ревiзiйної
комiсiї затверджується загальними зборами Учасникiв Товариства. Генеральний директор та
iншi члени Дирекцiї Товариства не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя
вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх необхiдних матерiалiв,
бухгалтерських та iнших документiв, а також особистих пояснень.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ
МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
26.01.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
200000
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)
38
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Вищим органом Товариства є загальнi збори Учасникiв, в яких беруть участь Учасники, або
призначенi ними представники. Представники учасникiв призначаються останнiми на один рiк.
Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi.
Загальна кiлькiсть голосiв - 1000. Для ведення загальних зборiв Учасникiв Товариства обирається
Голова зборiв та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборiв. Генеральний директор
не може одночасно бути Головою загальних зборiв Учасникiв Товариства. Загальнi збори

Учасникiв Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рiк. Учасник може передати
свої повноваження призначеному ним представнику. Компетенцiя загальних зборiв Учасникiв
Товариства: 1.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв
та звiтiв про їх виконання. 2.Внесення змiн до Статуту Товариства; 3.Встановлення розмiру,
форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв. 4. Вирiшення питання про придбання
Товариством частки Учасника. 5.Обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження порядку утворення та використання фондiв Товариства. 7.Затвердження рiчних
та квартальних звiтiв по результатам дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi
пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку,
строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв.
8. Обрання та вiдкликання Голови зборiв Учасникiв, Президента Товариства, Генерального
директора та iнших членiв Дирекцiї Товариства, членiв Ревiзiйної комiсiї, призначення тимчасово
виконуючих обов’язки перерахованих посадових осiб до їх обрання на вказанi посади в порядку,
передбаченому цим Статутом. 9. Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень. 10.Винесення рiшень про
притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства. 11.Визначення умов
оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
12.Прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника . 13.Затвердження правил
процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури
Товариства, затвердження Положень про фонди, що створюються в Товариствi. 14.Затвердження
договорiв (угод), укладених на суму, що перевищує 10(десять) мiльйонiв гривень. 15.Прийняття
рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження
лiквiдацiйного балансу. Загальнi збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них
присутнi Учасники (представники Учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60% голосiв.
Брати участь у загальних зборах Учасникiв з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих
органiв, якi не є Учасниками Товариства. З питань визначення основних напрямкiв дiяльностi
Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання, внесення змiн до Статуту, а
також при вирiшеннi питання про прийняття та виключення Учасника з Товариства рiшення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш
як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства, решту - простою бiльшiстю.
Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя. Кiлькiсть членiв Дирекцiї визначається Зборами
учасникiв Товариства. Дирекцiю очолює Генеральний директор. Члени Дирекцiї Товариства є
першими заступниками Генерального директора. У випадку вiдсутностi Генерального директора
його обов’язки виконує Перший заступник Генерального директора – директор з нерухомостi або
член Дирекцiї, визначений загальними зборами Учасникiв. У разi необхiдностi члени дирекцiї
рiшенням загальних зборiв Учасникiв призначаються директорами по вiдповiдних сферах
дiяльностi Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво поточної дiяльнiстю
Товариства в межах компетенцiї i прав, що визначенi Статутом та рiшеннями загальних зборiв
Учасникiв Товариства. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Дирекцiї
Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. За рiшенням загальних зборiв Учасникiв ревiзiя
може проводитись Ревiзiйною комiсiєю за участю незалежної аудиторської фiрми. Ревiзiйна
комiсiя обирається iз числа Учасникiв Товариства (їх представникiв) на загальних зборах
Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя створюється у кiлькостi не менше нiж трьох осiб. Порядок
дiяльностi Ревiзiйної комiсiї затверджується загальними зборами Учасникiв Товариства.
Генеральний директор та iншi члени Дирекцiї Товариства не можуть бути членами Ревiзiйної
комiсiї. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх
необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, а також особистих пояснень.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26004500050792
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
5) МФО банку
300346
6) поточний рахунок
26008024591401
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу
)

1

2

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв
архiтектури

Опис

АЕ №
640622

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінченн
я дії
ліцензії
(дозволу)

3

4

5

Державна
архiтектурно
08.06.201
-будiвельна 08.06.2020
5
iнспекцiя
України

Пiсля закiнчення термiну дiю лiцензiї буде
продовжено.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВ "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
30303467
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Ломоносова, 58-А
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
99,2%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування

ТОВ "МАГАЗИН №478"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
19263475
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 116
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
80%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв
1) найменування
ТОВ "ОБ'ЄДНАНА АВТОЗАПРАВНА КОМПАНIЯ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33294948
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Костичева, 2
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
50%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ"ЛIКО-БЬЮТI"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32822632
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ОМРI"
2) організаційно-правова форма
240

3) код за ЄДРПОУ
31512722
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
75%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ФIРМА КРОКИ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
19035640
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Горького, 90-92
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
49%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ЛIКО-ВЕТ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
31811504
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Червоноармiйська, 88
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
50%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ЛIКО-ГРАНIТ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35824648
4) місцезнаходження

Житомирська обл., Коростенський район, с. Березiвка, вул. Радянська, б. 55
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
100%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ДНЗ РIРД "ЛIКО-СВIТ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
37249087
4) місцезнаходження
03191, м. Київ, вул. Ак. Вiльямса, 11, корп.2
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
70%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "КРАСIЯ»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
32304258
4) місцезнаходження
03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 90-92
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
75%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ЛIКА-НЕРУХОМIСТЬ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
33630518
4) місцезнаходження
03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА ВIЛЬЯМСА , будинок 19/14, офiс 707
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає

20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.
1) найменування
ТОВ "ЛIКО-ПАРКIНГСЕРВIС"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
41745653
4) місцезнаходження
03189, м.Київ, вул. Ломоносова, 58-А
5) опис
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" володiє часткою у статутному капiталi Товариства, що складає
20%, внесок сформований за рахунок грошових коштiв. Управлiння Товариством ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ" здiйснює згiдно з Статутом через Загальнi збори учасникiв.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника
та/або учасника

Відсоток акцій (часток, паїв),
Місцезнаходженн які належать засновнику та/або
я
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

засновник Лисов Iгор Володимирович

98.00

засновник Лисов Руслан Iгорович

1.50

засновник Посвiстак Марiя Григорiвна

0.50

Усього

100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Володимир Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 11.11.2009 р. призначений на посаду заступника Генерального директора з фiнансових питань
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.04.2011 р. переведений на посаду Директора з фiнансових
питань ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 20.05.2014 р. по теперiшнiй час - Генеральний директор
ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди в грошовiй формi за звiтний перiод становить 554
183,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 22 роки. З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду заступника Генерального
директора з фiнансових питань на пiдприємствi ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.04.2011р.
переведений на посаду Директора з фiнансових питань. З 20.05.2014 р. - Генеральний директор
Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Перший заступник Генерального директора –директор з будiвництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яблонський Валентин Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 26.11.2010 р. - Директор ТОВ "Будiвельна компанiя "Лiко-Буд". З 18.12.2013 р. – Перший
заступник Генерального директора з питань будiвництва ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З
01.06.2014 р. – Перший заступник Генерального директора-директор з будiвництва ТОВ «ТМО
«ЛIКО-ХОЛДIНГ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2014 безстроково
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди в грошовiй формi за звiтний перiод становить 486
876,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 23 роки. З 26.11.2010 р. - Директор ТОВ "Будiвельна компанiя "Лiко-Буд" (м. Київ, вул.
Ак. Вiльямса, буд. 9, корп. 1 (лiтера А). З 18.12.2013 р. - Перший заступник Генерального
директора з питань будiвництва ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.06.2014 р. по теперiшнiй час
– Перший заступник Генерального директора-директор з будiвництва ТОВ «ТМО «ЛIКОХОЛДIНГ».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Перший заступник Ген. директора - директор з iнвестицiй, продажу нерухомостi та соц.-культ.
розвитку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломакiна Лариса Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.08.2004 року призначена на посаду директора департаменту iнвестицiй i продажу ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.07.2014 р. обрана на посаду Першого заступника Генерального
директора - директора з iнвестицiй, продажу нерухомостi та соцiально-культурного розвитку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди в грошовiй формi за звiтний перiод становить 521
168,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 43 роки. З 01.08.2004 року - Директор департаменту iнвестицiй i продажу ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 01.07.2014 р. по теперiшнiй час - Перший заступник Генерального
директора - директор з iнвестицiй, продажу нерухомостi та соцiально-культурного розвитку.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Посвiстак Марiя Григорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 19.11.1993 р. призначена на посаду заступника Генерального директора з економiки ТОВ "ТМО
"ЛIКО-ХОЛДIНГ". (до 26.01.1995 - ТОВ «Територiальне мiжгалузеве об’єднання Московського
району») З 18.12.2013 р. - Перший заступник Генерального директора з нерухомостi. З 01.06.2014
р. – Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди в грошовiй формi за звiтний перiод становить 525
831,00 грн. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Заступник Генерального директора з економiки ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" з
19.11.1993 р. по 18.12.2013 р. Перший заступник Генерального директора – директор з
нерухомостi з 18.12.2013 р. по теперiшнiй час.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Iнна Якiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 08.01.2004 р. – бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 16.11.2007 р. переведена на посаду
заступника Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 21.04.2008 р. призначена на
посаду Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2008 безстроково

9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди в грошовiй формi за звiтний перiод становить 530
176,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 31 рiк. З 08.01.2004 р. – бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". З 16.11.2007 р.
переведена на посаду заступника головного бухгалтера. З 21.04.2008 р. призначена на посаду
головного бухгалтера Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. ТРОПIНIНА,
будинок 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0445910400

Факс

0444825201

Вид діяльності

Дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги вiдповiдно до своєї дiяльностi
- дiяльностi Центрального депозитарiю.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КАСТОДI-БРОК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37813470

Місцезнаходження

03189 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ак.Вiльямса,
буд.19/14, прим. 696

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 263132

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.06.2013

Міжміський код та телефон

0442060142

Факс

0442060141

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
ТОВ "КАСТОДI-БРОК" надає Товариству послуги вiдповiдно до
своєї дiяльностi - депозитарної дiяльностi депозитарної установи.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "IМОНА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23500277

Місцезнаходження

01030 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Пирогова, буд.
2/37

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

0791

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 26 сiчня
2001 р. № 98

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2001

Міжміський код та телефон

0445659995

Факс

0445659995

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма
«Iмона-Аудит» надає Товариству послуги вiдповiдно до своєї
дiяльностi - дiяльностi аудиторської фiрми.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд 25.01.2016
року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341); свiдоцтво дiйсне до
24.09.2020 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
2) дисконтні облігації
Дата
Номер свідоцтва про
реєстраці
реєстрацію випуску
ї випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску (штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Дата погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

13.10.2015

111/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

100000

2000

Бездокументарні іменні

200000000

30.10.2026

Опис

13.10.2015
Опис

серiя BK
ISIN: UA4000191589
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на внутрiшньому
ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % та становить
87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з
Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ „IК „А.I.С.Т.-IНВЕСТ”, в особi Директора Черно О.I. Запланована цiна продажу
кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi
особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть спрямованi на
розбудову iнфраструктури житлового масиву «Лiко-Град», а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад – 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв – 220 000 000 грн;
-Готель – 160 000 000 грн;
-Хостел – 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк – 15 000 000 грн.

112/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

100000

1600

Бездокументарні іменні

160000000

30.10.2026

серiя BL
ISIN: UA4000191597
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на внутрiшньому
ринку.

Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % та становить
87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з
Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ „IК „А.I.С.Т.-IНВЕСТ”, в особi Директора Черно О.I. Запланована цiна продажу
кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi
особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть спрямованi на
розбудову iнфраструктури житлового масиву «Лiко-Град», а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад – 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв – 220 000 000 грн;
-Готель – 160 000 000 грн;
-Хостел – 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк – 15 000 000 грн.

13.10.2015

Опис

13.10.2015

113/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

100000

1700

Бездокументарні іменні

170000000

30.10.2026

серiя BM
ISIN: UA4000191605
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на внутрiшньому
ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % та становить
87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з
Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ „IК „А.I.С.Т.-IНВЕСТ”, в особi Директора Черно О.I. Запланована цiна продажу
кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi
особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть спрямованi на
розбудову iнфраструктури житлового масиву «Лiко-Град», а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад – 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв – 220 000 000 грн;
-Готель – 160 000 000 грн;
-Хостел – 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк – 15 000 000 грн.

114/2/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

100000

1700

Бездокументарні іменні

170000000

30.10.2026

Опис

серiя BN
ISIN: UA4000191613
Закрите (приватне) розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Торгiвля ЦП здiйснюється на внутрiшньому
ринку.
Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % та становить
87 000 грн. за облiгацiю.
Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з
Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ „IК „А.I.С.Т.-IНВЕСТ”, в особi Директора Черно О.I. Запланована цiна продажу
кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за одну облiгацiю.
Облiгацiї обертаються на ринку протягом усього термiну їх обiгу серед осiб, визначених цим проспектом емiсiї. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi
особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.
Фiнансовi ресурси в розмiрi 609 000 000 (шiстсот дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть спрямованi на
розбудову iнфраструктури житлового масиву «Лiко-Град», а саме:
-Дошкiльний навчальний заклад – 197 000 000 грн;
-Школа старших класiв – 220 000 000 грн;
-Готель – 160 000 000 грн;
-Хостел – 17 000 000 грн;
-Ландшафтний парк – 15 000 000 грн.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстраці
ї випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під
який здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07.03.2008

221/2/08

ДКЦПФР

42.000

4540000

Бездокументарні
іменні

190680000.000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних

01.02.2015

примiщень.

Опис

07.03.2008

Опис

07.03.2008

Серiя AD
ISIN: UA4000035091
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по фiнансуванню
будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталiв, обмежених
вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти залучаються для будiвництва житлових будинкiв,
офiсних примiщень.

222/2/08

ДКЦПФР

42.000

5298000

Бездокументарні
іменні

222516000.000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

31.03.2016

Серiя AE
ISIN: UA4000035109
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «АЕ»

229/2/08

ДКЦПФР

42.000

400000

Бездокументарні
іменні

16800000.000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi

30.06.2016

Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

Опис

25.10.2013

Опис

25.10.2013

Серiя AL
ISIN: UA4000035208
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення цiнних паперiв будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Товариства по фiнансуванню
будiвництва забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталiв, обмежених
вулицями Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка Костичева. Кошти залучаються для будiвництва житлових будинкiв,
офiсних примiщень.

191/2/2013

НКЦПФР

52.00

2000000

Бездокументарні
іменні

104000000.00

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Академiка Вiльямса 19/14.

30.08.2015

Серiя ВА
ISIN: UA4000176424
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

192/2/2013

НКЦПФР

52.00

1800000

Бездокументарні

93600000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення

30.04.2016

цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Академiка Вiльямса 19/14.

іменні

Опис

25.10.2013

Опис

25.10.2013

Опис

Серiя ВВ
ISIN: UA4000176432
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

193/2/2013

НКЦПФР

52.00

150000

Бездокументарні
іменні

7800000.00

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
нежитлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Академiка Вiльямса 19/14.

30.04.2016

Серiя ВС
ISIN: UA4000176440
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

194/2/2013

НКЦПФР

Серiя ВD
ISIN: UA4000176457

52.00

1500000

Бездокументарні
іменні

78000000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 10/1.

30.04.2018

Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «BD»

25.10.2013

Опис

25.10.2013

Опис

195/2/2013

НКЦПФР

52.00

1500000

Бездокументарні
іменні

78000000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 10/1.

30.11.2018

Серiя ВЕ
ISIN: UA4000176465
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «BE»

196/2/2013

НКЦПФР

52.00

150000

Бездокументарні
іменні

7800000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
нежитлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 10/1.

30.11.2018

Серiя ВF
ISIN: UA4000176473
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «BF»

04.11.2014

Опис

04.11.2014

Опис

04.11.2014

225/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

52

300000

Бездокументарні
іменні

15600000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 10/1.

30.04.2018

Серiя ВG
ISIN: UA4000187934
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «BG»

227/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

52

400000

Бездокументарні
іменні

20800000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 12.

30.11.2018

Серiя ВI
ISIN: UA4000188007
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
В звiтному перiодi до НКЦПФР поданий Звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї «BI»

228/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

52

400000

Бездокументарні
іменні

20800000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,

30.04.2017

розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 12-А.

Опис

09.02.2006

Опис

09.02.2006

Серiя ВJ
ISIN: UA4000188015
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Згiдно Розпорядження НКЦПФР №146-КФ-С-О вiд 14.08.2018 р. реєстрацiю випуску облiгацiй серiї «ВJ» скасовано у зв’язку з погашенням.

60/2/06

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

22

330000

Бездокументарні
іменні

7260000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв спрямованi на поповнення
оборотних коштiв для здiйснення
господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва III та IV черги
забудови Житлового комплексу з об'єктами
культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м.
Києва. Кошти залучаються для будiвництва
житлових будинкiв, офiсних примiщень та
машиномiсць.

11.04.2008

Серiя J
ISIN: UA102668BE00
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

61/2/06

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

36

445000

Бездокументарні
іменні

16020000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв спрямованi на поповнення
оборотних коштiв для здiйснення
господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва III та IV черги
забудови Житлового комплексу з об'єктами
культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м.

11.01.2007

Києва. Кошти залучаються для будiвництва
житлових будинкiв, офiсних примiщень та
машиномiсць.

Опис

09.02.2006

Опис

20.12.2007

Серiя K
ISIN: UA102668BF09
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

62/2/06

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

36

455000

Бездокументарні
іменні

16380000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв спрямованi на поповнення
оборотних коштiв для здiйснення
господарської дiяльностi Товариства по
фiнансуванню будiвництва III та IV черги
забудови Житлового комплексу з об'єктами
культурно-побутового та соцiального
призначення у Голосiївському районi м.
Києва. Кошти залучаються для будiвництва
житлових будинкiв, офiсних примiщень та
машиномiсць.

11.01.2008

Серiя L
ISIN: UA102668BG08
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в
залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.

1000/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

65

1520000

Бездокументарні
іменні

98800000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями

01.12.2009

Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

Опис

20.12.2007

Опис

20.12.2007

Серiя T
ISIN: UA4000029110
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

1008/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

73

55000

Бездокументарні
іменні

4015000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

01.12.2010

Серiя AB
ISIN: UA4000029193
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

1009/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

73

55000

Бездокументарні
іменні

4015000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва

01.12.2010

забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

Опис

07.03.2008

Опис

Серiя AС
ISIN: UA4000029201
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

230/2/08

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

41

250000

Бездокументарні
іменні

10250000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

01.12.2011

Серiя AM
ISIN: UA4000035216
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

07.03.2008

Опис

07.03.2008

Опис

232/2/08

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

25

422000

Бездокументарні
іменні

10550000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

01.09.2012

Серiя AO
ISIN: UA4000035232
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

242/2/08

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

26

74000

Бездокументарні
іменні

1924000

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
забудова III мiкрорайону, обмеженого
вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а
також кварталiв, обмежених вулицями
Ломоносова, Василя Касiяна, Маршала
Конєва, Академiка Вiльяса, Академiка
Костичева. Кошти залучаються для
будiвництва житлових будинкiв, офiсних
примiщень.

01.12.2012

Серiя AY
ISIN: UA4000035331
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент не планує реалiзовувати облiгацiї на бiржах та в
позабiржових торговельно-iнформацiйних системах. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче

номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.

04.11.2014

Опис

226/2/2014

НКЦПФР

52.00

400000

Бездокументарні
іменні

20800000.00

Фiнансовi ресурси залученi вiд розмiщення
цiнних паперiв будуть спрямованi на
здiйснення господарської дiяльностi
Товариства по фiнансуванню будiвництва
житлових примiщень у будинку,
розташованому за адресою: м. Київ, вул.
Маршала Конєва 10/1.

01.03.2017

Серiя ВH
ISIN: UA4000187942
Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.
Iнформацiї про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами: Емiтент планує здiйснювати торгiвлю облiгацiями на ПАТ " ФБ
"Песпектива" вiдповiдно до умов чинного законодавства. Вiдсутнiй факт лiстингу/делiстингу. Первинне розмiщення облiгацiй вiдбувається за цiною не нижче
номiнальної вартостi, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.
На позабiржовому ринку вартiсть облiгацiй визначається в залежностi вiд попиту та пропозицiї, але не нижче номiнальної вартостi.
Згiдно Розпорядження НКЦПФР №107-КФ-С-О вiд 05.06.2018 р. реєстрацiю випуску облiгацiй серiї «ВН» скасовано у зв’язку з погашенням.

3. Інформація про інші цінні папери
2) інформація про похідні цінні папери

Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску
реєстрацію
1

2

15.12.2009

ОСП50/1.2009

Вид
похідних
цінніх
паперів

Різновид похідних
цінних паперів

3

4

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

Сері
Строк
Строк дії
я
розміщення

Строк
(термін)
виконання

Кількість
похідних
цінних
паперів у
випуску
(шт.)

Обсяг
випуску
(грн)

Характеристика базового
активу

5

6

7

8

9

10

11

B

01.01.1001.03.10

01.01.1001.03.13

23.02.1001.03.13

2500000

2500000.00

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 кв. м.
загальної площi квартири у
жилому будинку,
розташованому за будiвельною
адресою : м. Київ, вул.
Академiка Вiльямса,3/7. ISIN:

UA4000134787

15.12.2009

30.11.2010

30.11.2010

ОСП53/1.2009

ОСП57/2.2010

ОСП58/2.2010

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

E

F

H

01.01.1001.03.10

01.01.1001.03.13

10.03.1001.03.13

15.12.1001.03.11

15.12.1031.12.17

25.01.1131.12.17

15.12.1001.03.11

15.12.1031.12.17

25.01.1131.12.17

450000

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 кв. м.
загальної площi паркiнгу у
будинках, розташованих за
будiвельними адресами : м.
450000.00
Київ, вул. Академiка Вiльямса,5;
м. Київ, вул. Академiка
Вiльямса,3/7; м. Київ, вул.
Академiка Вiльямса,3 - А. ISIN:
UA4000134852

7064300

706430.00

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi
житлового примiщення в
будинках проекту "Будiвництво
житлових будинкiв з
пiдземними паркiнгами та
закладами по обслуговуванню
населення по вул. Вiльямса, 7 та
вул. Ломоносова, 42-50 (3
мiкрорайон) у Голосiївському
районi м. Києва. ISIN:
UA4000134860 Пiсля подання
звiту про результати виконання
зобов’язань за опцiонними
сертифiкатами, згiдно
Розпорядження № 6-КФ-С-ОC
вiд 27.02.2018 р. НКЦПФР
постановила скасувати
реєстрацiю випуску опцiонних
сертифiкатiв серiї «F».

506600

50660.00

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення в
будинках проекту "Будiвництво
житлових будинкiв з
пiдземними паркiнгами та
закладами по обслуговуванню

населення по вул. Вiльямса, 7 та
вул. Ломоносова, 42-50 (3
мiкрорайон) у Голосiївському
районi м. Києва. ISIN:
UA4000134894 Пiсля подання
звiту про результати виконання
зобов’язань за опцiонними
сертифiкатами, згiдно
Розпорядження № 7-КФ-С-ОC
вiд 27.02.2018 р. НКЦПФР
постановила скасувати
реєстрацiю випуску опцiонних
сертифiкатiв серiї «Н».

30.11.2010

ОСП59/2.2010

28.10.2014

13/6/2014

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

G

I

15.12.1001.03.11

15.12.1031.12.17

25.01.1131.12.17

20.11.2014до
з
19.11.2015 01.09.2020 виконанням
протягом
строку обiгу

180000

18000.00

2940040

294004

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
в будинках проекту
"Будiвництво житлових
будинкiв з пiдземними
паркiнгами та закладами по
обслуговуванню населення по
вул. Вiльямса, 7 та вул.
Ломоносова, 42-50 (3
мiкрорайон) у Голосiївському
районi м. Києва. ISIN:
UA4000134886 Пiсля подання
звiту про результати виконання
зобов’язань за опцiонними
сертифiкатами, згiдно
Розпорядження № 5-КФ-С-ОC
вiд 27.02.2018 р. НКЦПФР
постановила скасувати
реєстрацiю випуску опцiонних
сертифiкатiв серiї «G».
Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi
житлового примiщення в
будинках проекту "Житловi
будинки з об'єктами культурнопобутового, соцiального

призначення навулицях
Академiка Костичева,
Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва у Голосiївсткому районi
м. Києва " (Житловий комплекс
"Венецiя"). ISIN: UA4000187959

28.10.2014

14/6/2014

28.10.2014

15/6/2014

28.10.2014

16/6/2014

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

J

K

L

з
20.11.2014до
виконанням
19.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

з
20.11.2014до
виконанням
19.11.2015 01.09.2020 протягом
строку обiгу

20.11.2014до
з
19.11.2015 01.09.2020 виконанням
протягом
строку обiгу

40366

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення в
будинках проекту "Житловi
будинки з об'єктами культурнопобутового, соцiального
призначення навулицях
Академiка Костичева,
Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва у Голосiївсткому районi
м. Києва " (Житловий комплекс
"Венецiя"). ISIN: UA4000187967

1153200

115320

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
в будинках проекту "Житловi
будинки з об'єктами культурнопобутового, соцiального
призначення навулицях
Академiка Костичева,
Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва у Голосiївсткому районi
м. Києва " (Житловий комплекс
"Венецiя"). ISIN: UA4000187975

4500000

450000

403660

Базовий актив опцiонного
сертифiкату : 0,01 квадратного
метру загальної площi
житлового примiщення
вбудинку за адресою вул.
Ломоносова, 46/1 (2 буд.)
проекту "Будiвництво житлових
будинкiв з пiдземними
паркiнгами та закладами по

обслуговуванню населення по
вул. Вiльямса, 7 та вул.
Ломоносова, 42-50 (3
мiкрорайон) у Голосiївському
районi м. Києва" (Житловий
комплекс "ЛIКО-ГРАД"). ISIN:
UA4000187983

22.10.2015

1/6/2015

22.10.2015

2/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

M

N

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2022

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

150000

15000

80000

8000

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
житлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Ломоносова 50/2. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191845
Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Ломоносова 50/2. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з

дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191852

22.10.2015

3/6/2015

22.10.2015

4/6/2015

22.10.2015

5/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою

O

P

Q

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в

52400

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення в
будинку, що будується за
адресою вул. Ломоносова 46/1.
Iнформацiя стосовно сроку
(термiну) виконання наводиться
у цьому полi, так як у вiдповiдне
поле вище данi неможливо
внести через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191878

88040

8804

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Ломоносова 48-А. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191886

107000

10700

524000

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi

поставкою
базового
активу

22.10.2015

6/6/2015

22.10.2015

7/6/2015

базового активу
(товару)
бездокументарний
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

R

S

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

описi

нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 5. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191894

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 3/7. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191902

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

30000

3000

125080

12508

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 3-А. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)

виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191910

22.10.2015

8/6/2015

22.10.2015

9/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

T

U

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

81040

8104

92990

9290

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 5-А. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191928
Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Симоненка 5. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)

виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191936

22.10.2015

22.10.2015

10/6/2015

11/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

V

W

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

150050

164920

15005

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Симоненка 5-А. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191944

16492

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Мейтуса 4-А. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191951

22.10.2015

13/6/2015

22.10.2015

14/6/2015

22.10.2015

15/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

Y

Z

AA

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2022

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2022

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2022

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

12500

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
у введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Ломоносова 50/2. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191977

280000

28000

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
в будинку, що будується за
адресою вул. Ломоносова 46/1.
Iнформацiя стосовно сроку
(термiну) виконання наводиться
у цьому полi, так як у вiдповiдне
поле вище данi неможливо
внести через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000191993

28000

2800

125000

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
у введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 5. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому

полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000192017

22.10.2015

16/6/2015

22.10.2015

12/6/2015

Опціонний
Опціонний
сертифікат на
сертифікат
купівлю з поставкою
на купівлю з
базового активу
поставкою
(товару)
базового
бездокументарний
активу
іменний

Опціонний
Опціонний
сертифікат
сертифікат на
на купівлю з купівлю з поставкою
поставкою
базового активу
базового
(товару)
активу
бездокументарний
іменний

AB

Х

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2022

05.11.2015до
04.11.2016 01.11.2025

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

iнформацiя
наведена
нижче в
описi

65000

6500

83490

8349

Базовий актив опцiонного
сертифiкату :0,01 квадратного
метру загальної площi паркiнгу
у введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Вiльямса 3/7. Iнформацiя
стосовно сроку (термiну)
виконання наводиться у цьому
полi, так як у вiдповiдне поле
вище данi неможливо внести
через недолiки програми
звiтностi. Срок (термiн)
виконання ЦП - : з виконанням
протягом строку обiгу, та не
може перевищувати 6 мiсяцiв з
дати пред’явлення. ISIN:
UA4000192025
Базовий актив опцiонного
сертифiкату: 0,01 квадратного
метру загальної площi
нежитлового примiщення у
введеному в експлуатацiю
будинку за адресою вул.
Мейтуса 4. Iнформацiя стосовно
сроку (термiну) виконання
наводиться у цьому полi, так як
у вiдповiдне поле вище данi
неможливо внести через
недолiки програми звiтностi.
Срок (термiн) виконання ЦП - :
з виконанням протягом строку
обiгу, та не може перевищувати

6 мiсяцiв з дати пред’явлення.
ISIN: UA4000191969

XI. Опис бізнесу
Завершується реалiзацiя Проекту забудови першого мiкрорайону який передбачав спорудження
житлових будинкiв з сучасним дизайном та опорядженням фасадiв, покращенного планування з
пiдземними паркiнгами, системою вiдеоспостереження, вбудованими нежитловими
примiщеннями, а також комплекс благоустрою територiї,будiвництво дитячого садка,початкової
школи, торгового центру та iнших об'єктiв соцiальної iнфраструктури. В цьому мiкрорайонi ТОВ
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" здало в єксплуатацiю всi дев'ятнадцять житлових будинкiв на 2873
квартири загальною площею 236 871,6 кв. м. житла, 10603,54 кв. м. нежитлових примiщень та 10
паркiнгiв на 401 машиномiсце. Збудовано, введено в експлуатацiю дитячий садок на 170 мiсць та
початкову школу на 12 класiв, торговий комплекс на 4596,3 кв.м. Введено в експлуатацiю
будiвлю лiцею загальною площею 9041,6 на 18 класiв.
Завершена забудова III мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Василя
Симоненка, Ломоносова та Мейтуса. Тут зведено 12 житлових будинкiв на майже 279 484,3 кв. м.
житла, а це 4 058 квартир, майже двадцять шiсть тисячi квадратних метрiв нежитлових
примiщень, машиномiсця в пiдземних паркiнгах. Завершено будiвництво всiх будинкiв за
державною програмою будiвництва доступного житла. Тiльки в цьому мiкрорайонi для учасникiв
державних програм збудовано 1577 квартир загальною площею 109 534 квадратних метрiв.
Активно ведеться забудова мiкрорайону, обмеженого вулицями Академiка Вiльямса, Маршала
Конєва, Академiка Костичева та Василя Касiяна. Тут вже збудовано Собор Преображення
Господнього та Храм Бориса та Глiба, фiзкультурно-спортивний комплекс з найбiльшим в
Українi плавальним басейном загальною площею 14 795,70 кв.м, дитячий садок на 200 мiсць,
житловi будинки на 1595 квартир з пiдземними паркiнгами та комплексом нежитлових
примiщень, збудовано та введено в експлуатацiю готелю загальною площею 12 112,2. Розпочато
будiвництво дев’ятиповерхового медичного центру.
Соцiальна iнфраструктура мiкрорайонiв в перспективi доповниться дитячим садочком на 230
мiсць та середньою школою на 33 класи.
Принципова стратегiя Емiтента на поточний та наступнi роки полягає в продовженнi масштабiв
будiвництва на основi залучення додаткових iнвестицiй, якi будуть спрямованi на фiнансування
будiвництва житла та обєктiв соцiально-культурного призначення в мiстi Києвi, їх комплексному
обслуговуваннi.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi. Кiлькiсть
працiвникiв товариства зменшилась у зв’язку iз передачею функцiй замовника iншiй органiзацiї.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 38 осiб. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi
працюють за сумiсництвом, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 3.
Фонд оплати працi – 12 111,00 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Емiтент входить до Конфедерацiї будiвельникiв України До складу Конфедерацiї входять бiльше
700 органiзацiй будiвельного комплексу, серед яких загально будiвельнi, проектнi, девелоперськi,
виробники будiвельних матерiалiв, фiнансовi установи та iн. Пiдприємствами Конфедерацiї
виконано бiльше 60% об'єму будiвельно-монтажних робiт i надано бiльше половини
девелоперських послуг та побудовано бiльше 70% житла в Українi (пiдрядним способом).
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

Пропозицiї, щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб - вiдсутнi
Виписка
iз
Наказу
про
облiкову
полiтику.
Основнi засоби класифiкувати за 16 групами i нараховувати амортизацiю прямолiнiйним
методом згiдно п. 145.1.5 ст. 145 Податкового Кодексу України. Первiсну оцiнку об'єкта
основних засобiв здiйснювати за собiварiстю згiдно Положеннями (стандартами)
Бухгалтерського
Облiку.
Методи нарахування амортизацiї:
Група 3 - будiвлi (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 20 рокiв, метод
нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), споруди (мiнiмально допустимi строки корисного
використання - 15 рокiв, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), передавальнi пристрої
(мiнiмально допустимi строки корисного використання - 10 рокiв, метод нарахування амортизацiї
прямолiнiйний).
Група ; - машини та обладнання (мiнiмально допустимi строки корисного використання - 5 рокiв,
метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний), з них електронно-обчислювальнi машини
(мiнiмально допустимi строки корисного використання - 2 роки, метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний).
Група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - мiнiмально допустимi строки корисного
використання - 4 роки, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Доходи i витарти включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв
нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтiв тих
перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Оцiнку запасiв при вiдпсуку у виробництво чи iншому вибуттi здiйснювати за методом ФIФО.
Оцiнку вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснювати за собiварiстю.
Ринки збуту, основнi споживачi продукцiї, робiт, що виробляє (здiйснює) Емiтент.
На сьогоднiшнiй день на київському ринку нерухомостi будiвельнi компанiї пропонують
широкий спектр житлових будинкiв як типових, так i iндивiдуальних проектiв у всiх цiнових
сегментах ринку. Одним iз прiоритетних завдань компанiї є будiвництво в м. Києвi житла
орiєнтованого на споживача середнього рiвня достатку. На вiдведених земельних дiлянках
площею близько 63 га, що розташованi в екологiчно чистiй зонi поблизу Голосiївського парку та
Експоцентру України за 15 хвилин їзди до центру Києва успiшно завершується спорудження
житлового кварталу на майже 10 тис. квартир з об'єктами соцiально-культурної iнфраструктури.
Вже збудовано 35 жилих будинкiв на 8526 квартир. Будинки сучасного планування та дизайну,
монолiтно-каркаснi, з заповненням пiнобетоном, з утепленими фасадами, обладнанi системою
вiдеоспостереження, пiдземним паркiнгом. Квартири зручно спланованi, просторi, свiтлi, з
металопластиковими вiкнами. Обслуговує будинки власне товариство "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС"
яке забезпечує жителям комфортнiсть проживання, надаючи повний комплекс послуг. Два
дитячих садки, початкова школа,лiцей,театр, фiзкультурно-спортивний комплекс, готель
«Фавор», Собор Преображення Господнього, Храм Бориса та Глiба, памятник Блаженнiшому
Митрополитовi Володимиру. Благоустроєнi територiї мiкрорайонiв створюють комфортну зону
для проживання та вiдпочинку киян. Проведена пiдрядними пiдприємствами реконструкцiя
готельного комплексу "Либiдь", будiвництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри,
реконструкцiя трамвайного депо по вул. Фрунзе та будiвництво тролейбусного депо по вул
Трутенка заслужили найвищих оцiнок спецiалiстiв та обслуговуючого персоналу. Ринок збуту
продукцiї - мiсто Київ, споживачами є фiзичнi та юридичнi особи.
Продано будiвлi Церкви Бориса i Глiба по вул. Маршала Конєва,1-В залишковою вартiстю 2 918
983,00 грн.,Собору Преображення Господнього по вул.Маршала Конева,3-А залишковою
вартiстю 9 865 377,00 грн., Торговельно-побутового блоку по вул.Маршала Конєва,7 залишковою

вартiстю 17 997 401,00 грн., та дитячого садочка по вул.Акад.Вiльямса 11, залишковою вартiстю
17 074 445,00 грн.
За 2018 рiк продано примiщення готелю по вул. Конева 6 залишковою вартiстю 201 772,0
тис.грн., примiщення школи по вул. Мейтуса 5а залишковою вартiстю158 432,0 тис.грн.,
примiщення магазину по вул. Конева 10/1 залишковою вартiстю 70 939,1 тис.грн.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду вiдсутнi.
Станом на 31 грудня 2018 р. в Товариствi облiковуються основнi засоби за первiсною вартiстю на
суму 273114 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2018 року - 19501 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 р. в ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" враховуються нематерiальнi активи
за первiсною вартiстю 457 тис. грн. (програмнi продукти). Сума нарахованого зносу на 31 грудня
2018 року – 375 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть незавершеного будiвництва об'єктiв нерухомостi
становить 183130 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на 31 грудня 2018 року становить 3299.0 тис. грн., сума зносу – 1557
тис. грн.

На сьогоднiшнiй день, основними проблемами будiвельного комплексу є наступнi: 1)
Недостатнiй рiвень фiнансування в наслiдок обмеженностi кредитних ресурсiв для фiзичних та
юридичних осiб; 2) Складнiсть i тривалiсть пiдготовчої стадiї будiвництва (процедур вiдведення
земельних дiлянок, розробки, експертизи, та затверджень проектно-кошторисної документацiї);
3) Нестабiльнiсть та незбалансованiсть законодавчої бази функцiонування окремих ланок
будiвельного комплексу, насамперед, податкiв (перегляду потребує ряд нормативних актiв, якi
регулюють дiяльнiсть з пiдвищення технiчного рiвня i впливають на конкурентоспроможнiсть
продукцiї, експорт будiвельних матерiалiв i технiки); 4) Нестабiльнiсть цiн на матерiали для
будiвництва, спричинена коливаннями курсу валют, та стрибки цiн на бензин; 5) Нестабiльнiсть
внутрiшньої та зовнiшньої полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, що негативно впливає на
попит на ринку нерухомостi.
Вiдсутнi
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок коштiв, залучених вiд продажу квартир у
будинках, збудованих емiтентом. Варiанти покращення лiквiдностi: використання стимулювання
продаж та ефективного використання власного нерухомого майна.
Iнформацiя вiдсутня.
Наша стратегiя i надалi полягає у будiвництвi якiсного сучасного житла за доступною цiною та
обє’ктiв соцiально-культурного призначення. Впроваджувати її нам дозволяє, напрацьована
роками виробнича та iнтелектуальна база, а також, застосування новiтнiх будiвельних технологiй
та матерiалiв для пiдвищення якостi та зменшення затрат на будiвництво. Нашими стратегiчними
цiлями на найближчий рiк є: продовження будiвництва сучасного медичного центру по вул.
Композитора Мейтуса 5 та нового житлового мiкрорайону по вул. Трутенка.

Iнформацiя вiдсутня.
Судовi справи, що вiдповiдають вказаним критерiям, вiдсутнi.
ТОВ «ТМО «Лiко-Холдiнг» протягом бiльше 27 рокiв виконує всi взятi на себе зобов’язання, як
перед iнвесторами, так i перед мiстом. Компанiєю було введено в експлуатацiю 35 житлових
будинки на 8526 квартир.Збудовано та органiзовано iнфраструктуру мiкрорайонiв в межах
вулиць: Академiка Вiльямса, Маршала Конева, Василя Симоненка, Костичева у м. Києвi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

116095

253613

0.000

0.000

116095

253613

будівлі та споруди

113766

252033

0.000

0.000

113766

252033

машини та
обладнання

417

228

0.000

0.000

417

228

транспортні засоби

1185

854

0

0

1185

854

0

0

0

0

0

0

727

498

0.000

0.000

727

498

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

116095

253613

0.000

0.000

116095

253613

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Станом на 31 грудня 2018 р. в Товариствi облiковуються основнi засоби за первiсною вартiстю
на суму 273227 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2018 року - 8332 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 р. в ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" враховуються нематерiальнi
активи за первiсною вартiстю 457 тис. грн. (програмнi продукти). Сума нарахованого зносу на
Опис 31 грудня 2018 року – 375 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть незавершеного будiвництва об'єктiв нерухомостi
становить 187847 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть на 31 грудня 2018 року становить 3299 тис. грн., сума зносу - 1584
тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

13431

22971

Статутний капітал
(тис. грн.)

200

200

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

200

200

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за звiтний перiоди
вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової
звiтностi). За звiтний перiод:
Станом на 31 грудня 2017 року в ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг" враховується власний капiтал в
загальнiй сумi 22 971 тис. грн., який складається з наступних видiв:
1. Статутний капiтал - 200 тис. грн.;
2. Капiтал у дооцiнках - 2084 тис. грн.;
3. Резервний капiтал - 10 тис. грн.;
4. Нерозподiлений прибуток - 20 677 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року в ТОВ "ТМО "Лiко-Холдiнг" враховується власний капiтал в
загальнiй сумi 13431 тис. грн., який складається з наступних видiв:
1. Статутний капiтал - 200 тис. грн.;
2. Капiтал у дооцiнках - 2084 тис. грн.;
3. Резервний капiтал - 10 тис. грн.;
4. Нерозподiлений прибуток - 11137 тис. грн.

Висновок

Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"
13431.0 тис. грн.) перевищує статутний капiтал (200 тис. грн.), тому питання про зменшення
розмiру статутного фонду у вiдповiдностi до норм ст. №144 Цивiльного кодексу України не
постає.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.000

X

X

X

620857

X

X

X

620365

X

X

Емiсiя цiльових
облiгацiй AD

15.08.2008

102.05

0

01.02.2015

Емiсiя цiльових
облiгацiй AE

22.08.2012

195.090

0

31.03.2016

Емiсiя цiльових
облiгацiй AL

09.10.2012

467.502

0

30.06.2016

Емiсiя цiльових
облiгацiй BA

25.10.2013

1253.200

0

31.08.2015

Емiсiя цiльових

25.10.2013

372.320

0

30.04.2016

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

облiгацiй BB
Емiсiя цiльових
облiгацiй BD

25.10.2013

1091.776

0

30.04.2018

Емiсiя цiльових
облiгацiй BF

25.10.2013

888.160

0

30.11.2018

Емiсiя цiльових
облiгацiй BJ

04.11.2014

84.656

0

30.04.2017

Емiсiя цiльових
облiгацiй BE

25.10.2013

5981.040

0

30.11.2018

Емiсiя цiльових
облiгацiй BI

04.11.2014

843.560

0

30.11.2018

BK дисконтнi

13.10.2015

174000.00

0

30.10.2026

BL дисконтнi

13.10.2015

139200.00

0

30.10.2026

BM дисконтнi

13.10.2015

147900.00

0

30.10.2026

BN дисконтнi

13.10.2015

147900.00

0

30.10.2026

Емiсiя цiльових
облiгацiй BG

04.11.2014

187.954

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

492

X

X

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя F)

30.11.2010

3.71

0

31.12.2017

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя G)

30.11.2010

0.095

0

31.12.2017

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя H)

30.11.2010

20.773

0

31.12.2017

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя I)

28.10.2014

47.854

0

01.09.2020

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя J)

28.10.2014

14.442

0

01.09.2020

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя L)

28.10.2014

130.503

0

01.09.2020

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя N)

22.10.2015

8.000

0

01.11.2025

30.11.2018

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя P)

22.10.2015

8.642

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя Q)

22.10.2015

10.70

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя R)

22.10.2015

2.087

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя S)

22.10.2015

12.508

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя U)

22.10.2015

9.299

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя V)

22.10.2015

15.005

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя W)

22.10.2015

16.492

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя Y)

22.10.2015

0.926

0

01.11.2022

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя Z)

22.10.2015

19.953

0

01.11.2022

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя AA)

22.10.2015

1.090

0

01.11.2022

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя AB)

22.10.2015

3.305

0

01.11.2022

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя K)

28.10.2014

110.598

0

01.09.2020

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя M)

22.10.2015

6.601

0

01.11.2022

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя O)

22.10.2015

33.295

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя T)

22.10.2015

8.104

0

01.11.2025

похiднi цiннi папери
(опцiоннi сертифiкати
серiя X)

22.10.2015

8.349

0

01.11.2025

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

90563

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

711420

X

X

Емiтент не має кредитiв у банках. Станом на 31.12.2018 р. зобов'язання Товариства 711420
тис.грн. та складаються з: iнших довгострокових зобов’язань – 620857 тис. грн.,
довгострокових забезпечень – 763 тис. грн., цiльового фiнансування – 54627 тис. грн.,
поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги – 8285 тис.грн.,
розрахункiв з бюджетом – 2947 тис. грн., розрахункiв зi страхування – 0 тис. грн.,
розрахунки з оплати працi – 0 тис. грн. та iнших поточних зобов'язань –23941 тис. грн.

Опис:

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*
Дата
реєстраці
ї випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Обсяг
випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/
страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя,
страховика, гаранта

Код за
ЄДРПОУ

Сума
забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"

34833300

369200000

25.10.2013

Опис

25.10.2013
Опис

191/1/2013

104000000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
192/2/2013

93600000

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"

37833300

369200000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,

що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
25.10.2013

Опис

25.10.2013

Опис

25.10.2013
Опис

193/3/2013

7800000

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АУРIС-КОНСАЛТ"

34833300

369200000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
194/2/2013

78000000

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АУРIС-КОНСАЛТ»

34833300

369200000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
195/2/2013

78000000

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АУРIС-КОНСАЛТ»

34833300

369200000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi

облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
25.10.2013

Опис

04.11.2014

Опис

04.11.2014
Опис

196/2/2013

7800000

порука

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
«АУРIС-КОНСАЛТ»

34833300

369200000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 369 200 000,00 (триста шiстдесят дев’ять мiльйон двiстi тисяч грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
225/2/2014

15600000

порука

ТОВ "АУРIСКОНСАЛТ"

34833300

78000000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 78000000,00 (сiмдесят вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
226/2/2014

20800000

порука

ТОВ "АУРIСКОНСАЛТ"

34833300

78000000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 78000000,00 (сiмдесят вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк

виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
04.11.2014

Опис

04.11.2014

Опис

13.10.2015
Опис

227/2/2014

20800000

порука

ТОВ "АУРIСКОНСАЛТ"

37833300

78000000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 78000000,00 (сiмдесят вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
228/2/2014

20800000

порука

ТОВ "АУРIСКОНСАЛТ"

34833300

78000000

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фiзичними та/або юридичними
особами, якi набудуть право власностi на iменнi цiльовi облiгацiї (надалi - Власники облiгацiй), у разi
порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй.
Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидiарне) виконання зобов'язань Товариства
на суму 78000000,00 (сiмдесят вiсiм мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi повного або часткового порушення
Товариством свого зобов'язання з погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi
облiгацiй, належних Власнику облiгацiй згiдно з випискою зберiгача з рахунку в цiнних паперах. Строк
виплати коштiв Власнику облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати
надання Власником облiгацiй письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами,
що пiдтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згiдно п. 1 Договору поруки.
У разi одержання вимоги Власника облiгацiй Поручитель зобов'язаний повiдомити про це Товариство в
5-тиденний строк, а в разi пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства
до участi у справi.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
111/2/2015

200000000

порука

ТОВ «АУРIСКОНСАЛТ»

34833300

700000000

сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть
право власностi на iменнi дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй
згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику
облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником облiгацiй
письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують

невиконання Емiтентом зобов’язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява
подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання Емiтентом своїх зобов’язань з погашення
облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що
пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо),
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження,
контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти, кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику,
номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування депозитарної
установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку
депозитарної установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
13.10.2015

Опис

13.10.2015
Опис

112/2/2015

160000000

порука

ТОВ «АУРIСКОНСАЛТ»

34833300

700000000

сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть
право власностi на iменнi дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй
згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику
облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником облiгацiй
письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують
невиконання Емiтентом зобов’язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява
подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання Емiтентом своїх зобов’язань з погашення
облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що
пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо),
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження,
контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти, кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику,
номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування депозитарної
установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку
депозитарної установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
113/2/2015

170000000

порука

ТОВ «АУРIСКОНСАЛТ»

34833300

700000000

сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть
право власностi на iменнi дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй
згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику
облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником облiгацiй
письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують
невиконання Емiтентом зобов’язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява
подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання Емiтентом своїх зобов’язань з погашення
облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що
пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо),
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження,
контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти, кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику,
номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування депозитарної
установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку
депозитарної установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР

Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.
13.10.2015

Опис

114/2/2015

170000000

порука

ТОВ «АУРIСКОНСАЛТ»

34833300

700000000

сума забезпечення - 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
строк i порядок виконання договору поруки, сума зебезпечення, строк i порядок виконання:
поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емiтента перед юридичними особами, якi набудуть
право власностi на iменнi дисконтнi облiгацiї, у разi порушення Товариством свого зобов'язання з
погашення облiгацiй.
Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв грн. 00 коп.) грн.
Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облiгацiй у разi порушення Емiтентом свого зобов'язання з
погашення облiгацiй - в межах сумарної номiнальної вартостi облiгацiй, належних Власнику облiгацiй
згiдно з випискою депозитарної установи з рахунку в цiнних паперах. Строк виплати коштiв Власнику
облiгацiй у разi визнання пiдставностi його вимог - 30 робочих днiв з дати надання Власником облiгацiй
письмової заяви на iм'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що пiдтверджують
невиконання Емiтентом зобов’язань щодо погашення емiтованих ним дисконтних облiгацiй. Заява
подається протягом 15 робочих днiв з моменту невиконання Емiтентом своїх зобов’язань з погашення
облiгацiй та має мiстити: найменування, П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що
пiдтверджує повноваження особи надавати дане повiдомлення (Статут пiдприємства, довiренiсть тощо),
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї, мiсцезнаходження,
контактнi телефони, факси, адресу електронної пошти, кiлькiсть облiгацiй, що належить Власнику,
номер рахунку в цiнних паперах власника облiгацiй в депозитарнiй установi, найменування депозитарної
установи цiнних паперiв, що обслуговує рахунок власника облiгацiй в цiнних паперах, номер рахунку
депозитарної установи в Депозитарiї, згоду з умовами, якi викладенi в зареєстрованому НКЦПФР
Проспектi емiсiї облiгацiй. Заява має бути засвiдчена уповноваженою особою.
У разi виконання Поручителем перед Власником облiгацiй зобов'язання, забезпеченого порукою, до
Поручителя переходять усi права Власника облiгацiй, в тому числi право на вiдшкодування в порядку
регресу обсягу виконаних зобов'язань.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Iмона-Аудит»
23500277
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
0791 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

341 П 000341 25.01.2016 дiйсне до
24.09.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0751
25.01.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2018
31.12.2018

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

15-4/03
15.03.2019

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.03.2019
19.04.2019

Дата аудиторського висновку (звіту)

22.04.2019

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

135000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ “Аудиторська фiрма “Iмона-аудит”
01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37
тел./факс (044) 565-77-22
iдентифiкацiйний код 23500277
Р/р 26007435483 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Територiальне мiжгосподарче об'єднання «ЛIКО-ХОЛДIНГ»
станом на 31 грудня 2018 року
Київ - 2019
Для подання в Нацiональну комiсiю
з цiнних паперiв та фондового ринку

Користувачам фiнансової звiтностi Товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю «Територiальне
мiжгосподарче об'єднання «ЛIКО-ХОЛДIНГ»

Роздiл «Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi»
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об’єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (надалi - «Товариство»), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий
стан) станом на 31.12.2018 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових
коштiв(за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до
фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням»
нашого Звiту, перевiрена фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне
мiжгосподарче об’єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування та надає правдиву та неупереджену
iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за
рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Основа для думки iз застереженням
За результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Аудитор зазначає наступне:
1) при наявностi дебiторської заборгованостi в сумi 84168 тис. грн. станом на 31 грудня 2018 року, що складає 12,99
% активiв балансу, Товариством не нараховувся резерв сумнiвних боргiв, створення якого передбачено Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть». Поточна дебiторська заборгованiсть
вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, що не дає змоги стверджувати, що Товариство дiйсно отримає в
майбутньому вiд дебiторської заборгованостi економiчну вигоду в розмiрi балансової вартостi такої заборгованостi;
2) частину активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 року складають iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в
розмiрi 7125 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду переоцiнка iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй за
справедливою вартiстю не була здiйснена. До висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв можливий
вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Фонд здiйснював подальшу оцiнку довгострокових
фiнансових iнвестицiї, що облiковуються на балансi станом на 31.12.2018 року за справедливою вартiстю. Ринковi
котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, що є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок
зазначених фiнансових iнструментiв.
На думку аудиторiв вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України № 2258-VIII вiд 21 грудня 2017 року «Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» та «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання

впевненостi та супутнiх послуг», видання 2016 - 2017 рокiв, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання
яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБМ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися у контекстi нашого аудиту в цiлому та
враховувались при формуваннi думки, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми
визначили, що немає ключових питань, якi необхiдно вiдобразити в нашому звiтi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є iнформацiєю, яка
мiститься у Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за 2018 рiк, у Поясненнях
управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та
при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї,
ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. Ми
можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту, внутрiшнього
контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi.

Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства
супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний
момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути
результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i
зможуть бути оцiненi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до вимог МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Метою нашого аудиту є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до
МСА, завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi з iншими викривленнями, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та дотримуємось
професiйного скептицизму протягом всього аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка має значення для аудиту, з метою розробки
аудиторських процедур, якi є прийнятними за даних обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю Фонду;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i пов’язаних з ними
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про
те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Фонду
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
Товариство припинити дiяльнiсть Фонду на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Роздiл «Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв»
Основнi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Територiальне мiжгосподарче об'єднання «ЛIКОХОЛДIНГ» наведенi в Таблицi 1.
Таблиця 1
№ з/п / Показник / Значення
1 Повне найменування Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче
об'єднання «ЛIКО-ХОЛДIНГ»
Скорочене найменування «ТМО «ЛIКО-ХОЛДIНГ»
2 Код за ЄДРПОУ 16307284
3 Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприємцiв Держреєстрацiя - 26 сiчня 1995 року, номер внесення до ЄДР № 1 068 120 0000 001431 вiд 7 жовтня
2004 року
4 Види дiяльностi за КВЕД-2010
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
5 Свiдоцтво про випуск облiгацiй Свiдоцтво № 111/2/2015 видане НКЦПФР 13 жовтня 2015 року на випуск
дисконтних (бездокументарних iменних) облiгацiй, строк погашення – 30.10.2026 року
6 Мiсцезнаходження та юридична адреса 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б. 8, каб. 71
7 Директор Олiйник Володимир Михайлович
8 Головний бухгалтер Захарчук Iнна Якiвна
9 Лiцензiї Лiцензiя Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України на господарську дiяльнiсть,
пов’язану iз створенням об’єктiв архiтектури Серiя АЕ № 640622 вiд 8 червня 2015 р. строк дiї з 8 червня 2015 р. по 8
червня 2020 р.

10 Найменування, мiсцезнаходження, телефон депозитарiя ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», код ЄДРПОУ
30370711, р/р 26006962496900 в вiддiленнi ПУМБ «РЦ в м. Київ», МФО 334851. Адреса: вул. Б.Грiнченка, буд. 3, м.
Київ, 01001, тел. 377-79-43

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та
вiдображенi в звiтностi достовiрно.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480IV вiд 23.02.2006 р. (зi змiнами i доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв
в Українi» № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями), iнших законодавчих актiв України та
нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Iнформацiя щодо зареєстрованого (пайового) капiталу
Статутний капiтал
Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 40 «Статутний капiтал».
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року сформовано в повному обсязi в сумi 200 тис. грн.
виключно грошовими коштами. Заборгованiсть по внесках в статутний капiтал станом на 31 грудня 2018 року
вiдсутня.
"ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" було створене згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 4 вiд 20.12.1994 року та
зареєстроване Московською райдержадмiнiстрацiєю зi статутним фондом в розмiрi 50 млн. крб., згiдно протоколу
загальних зборiв засновникiв № 5 вiд 12.05.2003 року до статуту та установчого договору внесенi змiни та
встановлено новий розмiр статутного фонду в сумi 18500 грн., цi змiни зареєстрованi Голосiївською
райдержадмiнiстрацiєю 29.10.2003 року за № 2187, згiдно протоколу загальних зборiв засновникiв № 15 вiд
12.12.2003 року розмiр статутного фонду збiльшений до 20500 грн., змiни до статуту зареєстрованi Голосiївською
райдержадмiнiстрацiєю 29.12.2003 року за № 2495.
Вiдповiдно до редакцiї Статуту Товариства, який затверджений загальними зборами учасникiв 6 лютого 2009 року,
розмiр статутного капiталу збiльшений до 200 000 грн., державна реєстрацiя змiн до установчих документiв
проведена Голосiївською райдержадмiнiстрацiєю 21.05.2009 року за № 10681050004001431.
Статутний капiтал розподiлений мiж учасниками у спiввiдношеннi, що характеризується даними таблицi № 6.
Таблиця № 6
№ п/п
Учасники
Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%)
1
Лисова Руслана Петрiвна
196000,00
98,0
2
Куделя Валерiй Iванович
3000,00
1,5
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
1000,00
0,5
Всього
200000,00
100,0

Сплата часток учасниками вiдбувалась наступним чином:
Лисова Руслана Петрiвна – кошти сплаченi в сумi 196000,00 грн., в тому числi:
- 20 090,00 грн. згiдно квитанцiї № 1 вiд 30.03.2004 року;
- 175 910,00 грн. згiдно квитанцiї ВАТ «Державний ощадбанк» № 1/10 вiд 25.11.2009 року.
Куделя Валерiй Iванович – кошти сплаченi в сумi 3 000,00 грн., в тому числi:
- 75,00 грн. згiдно прибуткового касового ордеру № 23 вiд 20.06.1995 року;
- 202,50 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ «АВАЛЬ» № 4 вiд 09.12.2003 року,
- 30,00 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ «АВАЛЬ» № 1 вiд 03.03.2004 року,
- 2 692,50 грн. згiдно квитанцiї ВАТ «Державний ощадбанк» № 2/11 вiд 25.11.2009 року.
Посвiстак Марiя Григорiвна – кошти сплаченi в сумi 1 000,00 грн., в тому числi:
- 25,00 грн. згiдно прибуткового касового ордеру № 24 вiд 20.06.1995 року,
- 67,50 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ «АВАЛЬ» № 4 вiд 09.12.2003 року,
- 10,00 грн. згiдно квитанцiї КРД АППБ «АВАЛЬ» № 1 вiд 03.03.2004 року,
- 897,50 грн. згiдно квитанцiї ВАТ «Державний ощадбанк» № 3/9 вiд 25.11.2009 року.
У 2015 роцi вiдбулися наступнi змiни в складi учасникiв Товариства:
- на пiдставi Свiдоцтва про право на спадщину частку Лисової Руслани Петрiвни в розмiрi 196000,00 грн. успадкував
її син Лисов Iгор Володимирович (Витяг про реєстрацiю в Спадковому реєстрi № 39602162 вiд 11.02.2015);
- на пiдставi Свiдоцтва про спадщину, посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського округу Байдик Т.М.
29 квiтня 2015 року за № 801, частку Куделi Валерiя Iвановича в розмiрi 3000,00 грн. його дружина Куделя Свiтлана
Павлiвна вiдступила ТОВ "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що пiдтверджується
Договором вiдступлення (купiвлi-продажу) частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 29 квiтня 2015 року.
Рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту з новим складом учасникiв було прийняте 7 травня 2015 року

(Протокол № 1 вiд 7.05.2015). редакцiя Статуту пройшла державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 15
травня 2015 року за №10681050017001431.
Протягом 2016 року вiдбулися наступнi змiни в складi учасникiв Товариства:
на пiдставi Договору вiдступлення (купiвлi-продажу) частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 18 квiтня 2016 року, посвiдченого
приватним нотарiусом Київського мiського округу Байдик Т.М. за № 307, частку в розмiрi 3000,00 грн. Товариство
вiдступило Лисову Руслану Iгоревичу за 846 600 грн..
Статутний капiтал станом на 31 грудня 2017 року розподiлений мiж учасниками у спiввiдношеннi, що
характеризується даними таблицi № 7.
Таблиця № 7
№ п/п Учасники
Загальна сума внеску (грн.)
Частка в статутному фондi (%)
1
Лисов Iгор Володимирович
196000,00
98,0
2
Лисов Руслан Iгоревич
3000,00
1,5
3
Посвiстак Марiя Григорiвна
1000,00
0,5
Всього
200000,00
100,0

Рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту з новим складом учасникiв було прийняте 18 квiтня 2016 року
(Протокол № 5 вiд 18.04.2016 року).
Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. На думку
аудиторiв формування та сплата статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам
чинного законодавства. Частка держави в статутному капiталi Товариства вiдсутня.
Розмiр статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства та
встановленим нормативам.
У 2018 роцi розмiр статутного капiталу не змiнювався.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12
мiсяцiв
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть
дiяльностi» (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не
маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з
припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства вживає заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.
Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в здатностi Товариства
безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не знайшли доказiв про
порушення принципiв функцiонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi iснує невпевненiсть
щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної полiтики, нормативно-правової бази та розвитку
полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на
фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики вимогам
законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та П(С)БО.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, здiйснюються згiдно Наказу
«Про облiкову полiтику пiдприємства».
Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення бухгалтерського облiку
та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї
господарських операцiй, якi передбаченi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку.
Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство
використовує при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до П(С)БО. Облiкова полiтика встановлює
принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi
Товариства.

Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi

Розкриття iнформацiї щодо активiв
Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв складала 457 тис. грн. та порiвняно зi
станом на 31.12.2017 р. вартiсть нематерiальних активiв не змiнювалась. Знос (амортизацiя) нематерiальних активiв
нараховується прямолiнiйним методом i станом на 31 грудня 2018 року становить 375 тис. грн..
До нематерiальних активiв вiднесенi програмнi продукти та лiцензiї на програмнi продукти.
Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову
полiтику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 8).

Капiтальнi iнвестицiї
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2017 року вартiсть незавершених капiтальних
iнвестицiй, а саме, капiтального будiвництва, складала 668503 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року вартiсть
незавершених капiтальних iнвестицiй зменшилась до 183130 тис. грн., в основному, у зв’язку з завершенням
будiвництва об’єктiв.
На протязi 2018 року рух капiтальних iнвестицiй вiдбувався вiдносно будiвництва житлових та нежитлових будiвель,
придбання основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Вiдповiдно до наданих на розгляд
аудиторiв первинних документiв такi витрати вiдображаються Товариством, як це передбачено Iнструкцiєю про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i
доповненнями), на вiдповiдних субрахунках рахунку 15 «Капiтальнi iнвестицiї».
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно капiтальних iнвестицiй вiдповiдають даним
реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам;
достовiрнiсть i повнота оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7
«Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i
доповненнями).
Iнформацiя щодо капiтальних iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Основнi засоби та iншi необоротнi активи
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2017 року на балансi облiковувались основнi засоби
первiсною вартiстю 127776 тис. грн. та iнвестицiйна нерухомiсть вартiстю 3299 тис. грн., за 2018 рiк вартiсть
основних засобiв збiльшилась бiльш нiж вдвiчi у зв'язку з придбанням та вводом в експлуатацiю будинкiв та споруд
вартiстю 148278 тис. грн., машин та обладнання вартiстю 119 тис. грн., iнструментiв, приладiв та iнвентарю вартiстю
138 тис. грн. та iнших необоротних матерiальних активiв вартiстю 84 тис. грн., загальна вартiсть введених в
експлуатацiю основних засобiв складає 148619 тис. грн., що бiльше нiж вдвiчi в порiвняннi з 2017 роком (73170 тис.
грн.). Вибуття основних засобiв за 2018 рiк склало 3168, що значно менше вартостi вибуття за 2017 рiк - 18798 тис.
грн.. Данi щодо складу основних засобiв станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2018 року наведено в
Таблицi 2.
Таблиця 2
Групи основних засобiв/Станом на 31.12.17 (первiсна варт., тис.грн.)/Станом на 31.12.18 (первiсна варт., тис.грн.)
Iнвестицiйна нерухомiсть
3299
3299
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 123312
268442
Машини та обладнання
1139
1238
Транспортнi засоби
1653
1653
Iнструменти, прилади та iнвентар
1643
1781
Iншi необоротнi матерiальнi активи
29
113
Всього:
131075
276526

Сума нарахованого зносу основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi станом на 31 грудня 2017 року складала
13131 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року – збiльшилась та складає 21170 тис. грн..
Вiдповiдно до Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним
методом. Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних
матерiальних активiв групи «Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи» проводиться в розмiрi 100% вартостi такого
об’єкту в першому мiсяцi його вiдпуску зi складу в експлуатацiю, що вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову
полiтику. Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду.

Переоцiнка основних засобiв в перiод, що перевiрявся, не проводилась.
При проведеннi аудиту встановлено, що аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на пiдставi унiфiкованих
первинних форм.
На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв в цiлому вiдповiдають даним
реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам;
склад основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому
вiдповiдають вимогам П(С)БО 7. Iнформацiя щодо основних засобiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної
фiнансової звiтностi.

Фiнансовi iнвестицiї
Товариство мало станом на 31 грудня 2017 року довгостроковi фiнансовi вкладення у виглядi внескiв до статутних
капiталiв пiдприємств на загальну суму 4492 тис. грн., вартiсть цих вкладень протягом 2018 року збiльшилась на
2633 тис. грн. у зв’язку з придбанням фiнансових iнвестицiй на суму 3633 тис. грн. та реалiзацiєю фiнансових
iнвестицiй вартiстю 999 тис. грн., таким чином, станом на 31 грудня 2018 року довгостроковi фiнансовi вкладення
складали 7125 тис. грн. та є часткою у статутному капiталi iнших пiдприємств. Всi довгостроковi фiнансовi
вкладення не облiковуються за методом участi в капiталi, а вiднесенi до iнших фiнансових iнвестицiй та
облiковуються за собiвартiстю. Справедлива вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй на пiдставi звiтностi
пiдприємств, до статутного капiталу яких здiйсненi внески, Товариством не розраховувалась.
У 2018 роцi Товариство не мало доходу вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй у виглядi дивiдендiв.
Поточних фiнансових iнвестицiй протягом 2018 року у Товариства не було.
Облiк фiнансових iнвестицiй вiдповiдає вимогам П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї” (за виключенням визначення
справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй), затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 року № 91 зi
змiнами та доповненнями, внесеними наказами Мiнфiну України № 304 вiд 30.11.2000 року та № 989 вiд 25.11.2002
року.

Облiк запасiв
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2017 року на балансi Товариства облiковувались
запаси вартiстю 209002 тис. грн., в тому числi, виробничi запаси – на 37 тис. грн., готова продукцiя – на 207128 тис.
грн., товари – на 1837 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року вартiсть виробничих запасiв зменшилась до 155899
тис. грн. в тому числi, виробничi запаси складали 21 тис. грн., готова продукцiя – 154041 тис. грн., товари – на 1837
тис. грн.,.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв
визначається згiдно П(С)БО 9. Забезпечена незмiннiсть визначених методiв оцiнки запасiв при вибуттi – ФIФО.
Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду запасiв окремо у розрiзi
найменувань. На думку аудиторiв, запаси Товариства класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i
доповненнями) (далi – Iнструкцiя № 291).
Облiк запасiв на Товариствi здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi iз вимогами Наказу про облiкову полiтику та
вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 20.10.1999 року № 246 (зi змiнами i доповненнями) П(С)БО 9. Iнформацiя щодо запасiв розкрита
Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.

Дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня 2018 року на балансi Товариства не облiковувалась довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги зменшилась бiльше нiж на 20 млн. грн., з
49844 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року до 27630 тис. грн. станом на 31 грудня 2018 року. Поточна дебiторська
заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв у 2018 роцi не нараховувався.
На думку аудиторiв, це не дає змоги стверджувати, що Товариство дiйсно отримає в майбутньому вiд дебiторської
заборгованостi економiчну вигоду в розмiрi балансової вартостi такої заборгованостi. Крiм того, розкриття
iнформацiї про дебiторську заборгованiсть на 31.12.2018 року не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10
«Дебiторська заборгованiсть» в частинi створення резерву сумнiвних боргiв.
До поточної дебiторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги вiднесена i попередня оплата, що
облiковується на рахунках 631 «Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками», 682 «Внутрiшнi розрахунки», яка
повинна була вiдображена в балансi як дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами.
Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2018 року складала 3079 тис.
грн., в тому числi, з податку на додану вартiсть - 3079 тис. грн..
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2018 року складала 48270 тис. грн., станом
на 31 грудня 2018 року – збiльшилась до 66538 тис. грн.. До iншої поточної дебiторської заборгованостi вiднесенi

заборгованiсть виданими позиками на суму 55538 тис. грн. та заборгованiсть за реалiзованими корпоративними
правами в сумi 11000 тис. грн..
На думку аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської заборгованостi, за винятком можливого впливу
питання про вiдсутнiсть резерву сумнiвних боргiв, здiйснюється Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р. № 237 (зi змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику.
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не в
повному обсязi.
Грошовi кошти
Залишок коштiв на поточних рахунках станом на 31 грудня 2018 року складав 17 363 тис. грн., в тому числi, на
поточних рахунках – 7 363 тис. грн., на депозитному рахунку в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
– 10 000 тис. грн., в касi – 0,00 грн., що спiвпадає з даними балансу про грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом
на 31 грудня 2018 року – 17363 тис. грн..
Залишки грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдають
банкiвським випискам, касовi операцiї протягом 2018 року не здiйснювались.

Iншi активи
Iншi необоротнi активи станом на 31 грудня 2018 року на балансi Товариства не облiковуються. До iнших оборотних
активiв, якi станом на 31 грудня 2017 року складали 72184 тис. грн., а станом на 31 грудня 2018 року зменшились до
8611 тис. грн., вiднесено дебетове сальдо рахунку 6431 "Податковi зобов'язання".
Розкриття iнформацiї стосовно зобов’язань

Довгостроковi зобов’язання та забезпечення
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам
Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.01.2000 р. № 20 (зi змiнами i доповненнями).
Товариство є емiтентом цiнних паперiв, якi допущенi до торгiв на фондових бiржах. Довгостроковi зобов’язання i
забезпечення станом на 31 грудня 2017 року складали 1168373 тис. грн., в тому числi, iншi довгостроковi
зобов’язання за облiгацiями та опцiонами власної емiсiї - 726835 тис. грн., сума цiльового фiнансування будiвництва
фiзичними особами - 441079 тис. грн., резерв оплати вiдпусток - 459 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2018 року
довгостроковi зобов’язання i забезпечення зменшились майже вдвiчi та складали 676247 тис. грн.. Станом на 31
грудня 2018 року iншi довгостроковi зобов’язання за облiгацiями, реєстрацiя випуску яких здiйснена у 2015-2017
роках, складали 620365 тис. грн., в тому числi, за дисконтними облiгацiями – 609000 тис. грн., довгостроковi
зобов’язання за опцiонами станом на 31 грудня 2018 року складали 492 тис. грн., разом iншi довгостроковi
зобов’язання складали 620857 тис. грн.. Сума цiльового фiнансування будiвництва фiзичними особами станом на 31
грудня 2018 року складала 54627 тис. грн..
До довгострокових забезпечень вiднесений резерв оплати вiдпусток, який станом на 31 грудня 2017 року складав 459
тис. грн., протягом 2018 року резерв оплати вiдпусток нарахований в розмiрi 1012 тис. грн., а використаний в розмiрi
708 тис. грн., таким чином, станом на 31 грудня 2018 року резерв оплати вiдпусток складав 763 тис. грн..

Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов’язань
Короткостроковi кредити банкiв та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями не облiковувалась на
балансi Товариства станом на 31 грудня 2018 року.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2018 року становить 8285 тис. грн.. До
поточної кредиторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги вiднесена i отримана попередня
оплата в сумi 591 тис. грн., що облiковується на рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», яка
повинна вiдображатись в балансi як поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами.
Станом на 31 грудня 2018 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковувалась поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 2947 тис. грн., в т. ч. з податку на прибуток – 698 тис. грн., з
плати за землю - 1965 тис. грн., з податку на нерухоме майно – 284 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування та оплати працi станом на 31 грудня 2018 року була вiдсутня.
Iншi поточнi зобов’язання зменшились з 40445 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року до 23941 тис. грн. станом на
31 грудня 2018 року, до iнших поточних зобов’язань вiднесенi позики, отриманi Товариством в сумi 23347 тис. грн.
та сальдо рахунку 644 «Податковий кредит» в розмiрi 594 тис. грн..
Доходи майбутнiх перiодiв на балансi Товариства станом на 31 грудня 2018 року не облiковуються.
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам
Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31.01.2000 р. № 20 (зi змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику.

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв
Доходи
Бухгалтерський облiк доходiв здiйснюється Товариством на вiдповiдних субрахунках класу 7 «Доходи та результати
дiяльностi» в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затвердженому
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 15) та
Наказу про облiкову полiтику.
Структуру доходiв Товариства вiдповiдно Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк
наведено в Таблицi 3.
Структура доходiв Товариства за 2018 рiк
Таблиця 3
Доходи Товариства
сума (тис. грн.)
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
649561
Iншi операцiйнi доходи
9216
Доход вiд участi в капiталi
0
Iншi доходи
19000
Iншi фiнансовi доходи
2895
Iнший сукупний дохiд
Разом доходiв
680672

До складу чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (основним видом дiяльностi Товариства є будiвництво
житлових i нежитлових будiвель) вiднесенi i доходи вiд операцiйної оренди активiв в сумi 32320 тис. грн.. До iнших
операцiйних доходiв в сумi 9216 тис. грн. вiднесенi доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 9056 тис.
грн. та iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 160 тис. грн.. До iнших фiнансових доходiв в сумi 2895 тис. грн.
вiднесенi вiдсотки за депозитами, до iнших доходiв вiднесена вартiсть продажу довгострокових фiнансових
iнвестицiй в сумi 19000 тис. грн..

Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318
(зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 16).
Структуру витрат Товариства вiдповiдно Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк наведено в Таблицях 4, 5.

Структуру витрат Товариства за 2018 рiк
Таблиця 4
Витрати дiяльностi Товариства
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збут
Iншi операцiйнi витрати
Фiнансовi витрати
Витрати вiд участi в капiталi
Iншi витрати
Разом

2018 рiк
Сума (тис. грн.)
635601
31070
2948
8890
0
0
999
679508

Елементи операцiйних витрат за 2018 рiк
Таблиця 5
Витрати дiяльностi Товариства
Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати
Разом

Сума (тис. грн.)
771
12217
2492
8450
655579
679509

До складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (основним видом дiяльностi Товариства є будiвництво житлових i
нежитлових будiвель) вiднесенi i витрати вiд операцiйної оренди активiв в сумi 18086 тис. грн.. До iнших
операцiйних витрат вiднесенi собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 6095 тис. грн., витрати на
благодiйну допомогу – 2747 тис. грн., визнанi штрафи та пенi в сумi 6 тис. грн., списання сумнiвних боргiв на 41 тис.
грн., та iншi витрати в сумi 1 тис. грн..
До iнших витрат вiднесена собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй в розмiрi 999 тис. грн..
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31 грудня 2018 року склали 38 тис. грн..
За 2018 рiк Товариство отримало прибуток до оподаткування в розмiрi 1164 тис. грн., витрати з податку на прибуток
в 2018 роцi склали 704 тис. грн.. Iнший сукупний дохiд в 2018 роцi склав 0 тис. грн.. Таким чином, Товариство за
2018 рiк мало сукупний дохiд у розмiрi 460 тис. грн..
На думку аудитора, фiнансовi звiти Товариства вiдображають справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах
фiнансовi результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Iнформацiя щодо Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу оцiнити спроможнiсть
Товариства генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також оцiнити потреби суб’єкта господарювання у
використаннi цих грошових потокiв.
Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для використання, не має
невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої операцiйної дiяльностi i для погашення
зобов’язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують будь-якi обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2018 року на рахунках у банках складає 17 363 тис. грн.

Iнформацiя до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму 13431 тис. грн. та має
таку структуру:
- статутний капiтал - 200 тис. грн.;
- нерозподiлений прибуток - 11 137 тис. грн.;
- резервний капiтал - 10 тис. грн.;
- капiтал у дооцiнках - 2 084 тис. грн..
Неоплаченого капiталу станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має. До капiталу у дооцiнках вiднесено суму
дооцiнки необоротних активiв.
Нерозподiлений прибуток в сумi 20677 тис. грн. станом на 31 грудня 2017 року збiльшений на суму чистого
прибутку, отриманого вiд дiяльностi у 2018 роцi в сумi 460 тис. грн. та зменшений на суму дивiдендiв, нарахованих у
2018 роцi в розмiрi 10000 тис. грн.. Таким чином, станом на 31 грудня 2018 року нерозподiлений прибуток
Товариства склав 11137 тис. грн..
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на
31 грудня 2018 року достовiрно.
Щодо вартостi чистих активiв
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить суму 13431 тис. грн., що вiдповiдає
пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на
пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2018 року, що
вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Резервний капiтал
Вiдповiдно до Статуту Товариство створює резервний фонд в розмiрi 25% статутного капiталу. Розмiр щорiчних
вiдрахувань до резервного фонду становить 5% суми чистого прибутку.
Резервний капiтал станом на 1 сiчня 2018 року складав 10 тис. грн., використання нерозподiленого прибутку у 2018
роцi на поповнення резервного капiталу не вiдбувалось, таким чином, на 31 грудня 2018 року резервний капiтал
складав 10 тис. грн., що в цiлому, вiдповiдає даним первинних документiв, даним реєстрiв аналiтичного i
синтетичного облiку та статутним документам.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його

середовища», нами були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Нами були поданi запити до управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi
аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми
отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве
викривлення внаслiдок шахрайства.
Iнформацiя про пов’язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» та МСА 550 «Пов’язанi особи» ми
звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними.
Згiдно П(С)БО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», пов’язаними сторонами вважаються:
пiдприємства, що знаходяться пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприємства або фiзичнi особи, що
прямо або опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також
близькi члени родини такої фiзичної особи. Перелiк пов’язаних осiб наведений в таблицi 8.

№ п/п
(%)
1
2
3

Учасники

посада

IПН

Лисов Iгор Володимирович,
учасник
2137913537
Лисов Руслан Iгоревич ,
учасник
3126417353
Олiйник Володимир Михайлович, генеральний директор 2882905614

Таблиця 8
Частка в статутному капiталi
98,0
1,5
0,00

Операцiй з пов’язаними сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, не встановлено.
Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв Товариства за 2018 рiк,
вважаємо за необхiдне зазначити, що iнша особлива iнформацiя про Товариство, розкриття якої передбачено статтею
41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, у 2018 роцi не мала
мiсце.
Дотримання законодавства у разi лiквiдацiї
Протягом звiтного перiоду Товариство не розпочинало процедури лiквiдацiї.
Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi
є достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено.
Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або зобов'язань дуже низька.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства
В перiод перевiрки Аудитор не отримав iнформацiю про iншi факти та обставини, якi у майбутньому можуть суттєво
вплинути на дiяльнiсть Товариства.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан.
По заявi управлiнського персоналу, подiї пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Фонду, були вiдсутнi.
Iнша додаткова iнформацiя за результатами обов’язкового аудиту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Територiальне мiжгосподарче об’єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Вiдповiдно до вимог п.4 ст.14 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року «Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть» (надалi Закон № 2258) аудитором надається наступна додаткова iнформацiя про Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об’єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ", що є емiтентом цiнних
паперiв, якi допущенi до торгiв на фондових бiржах i вiдповiдно до Закону України № 996-XIV вiд 16 липня 1999
року «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» (з подальшими змiнами та доповненнями) є
пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.
Таким чином, на пiдставi вищенаведеної iнформацiї, Рiшенням Загальних зборiв засновникiв (Протокол № 26 вiд 27
грудня 2018 року) Товариство було визнано пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов’язкого аудиту
Товариства:
- за результатами проведеного конкурсу по вiдбору суб’єкта аудиторської дiяльностi для проведення обов’язкого
аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк, Рiшенням Загальних зборiв засновникiв (Протокол № 2 вiд 28 лютого 2019
року було обрано в якостi Аудитора для Товариства - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Iмона-Аудит», що включена до роздiлу 4 Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов’язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес.
Дата призначення суб’єкта аудиторської дiяльностi:
- 28 лютого 2019 року.
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання:
- загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання починається з першого року надання послуг з обов’язкового
аудиту. Виконання першого завдання з обов’язкового аудиту фiнансової звiтностi Фонду вiдбувалось з 15.03.2019
року по 19.04.2019 року, аудиторське завдання виконувалось без перерв, без продовження повноважень та повторних
призначень.
Аудиторськi оцiнки, щодо виявлення можливого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi:
- для оцiнки ризикiв можливого суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, аудитором були
виконанi процедури оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання
та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнювання
ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища». Пiд час виконання
процедур, необхiдних для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi, нами були поданi запити до управлiнського персоналу, який на нашу
думку, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта
господарювання, структуру його власностi та управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi
та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве
викривлення внаслiдок шахрайства.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, пов’язаних iз шахрайством:
- вказанi пояснення щодо результативностi аудиту,наданi аудитором у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi». Аудитор вважає, що отриманi при виконаннi аудиторського завдання аудиторськi докази є
достатнiми для зазначення, що в ходi перевiрки не виявлено порушень, пов’язаних iз шахрайством.
Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського комiтету:
- згiдно до вимог ст.35 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року «Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть», аудитором при наданнi Фонду послуг з обов’язкового аудиту фiнансової звiтностi як
пiдприємству, що становить суспiльний iнтерес, був складений та поданий до Служби внутрiшнього аудиту
(контролю) Товариства додатковий звiт, у якому розкритi результати виконання завдання з обов’язкового аудиту,
надана iнформацiя про застосовану методику перевiрки фiнансової звiтностi, рiвень суттєвостi, що застосовувався
пiд час аудиту, та iнша iнформацiя, яка повинна мiститися у додатковому звiтi вiдповiдно до норм вище вказаного
Закону України.
Аудиторський звiт був узгоджений з додатковим звiтом для Служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства у
день подання аудиторського звiту – 22.04.2019 року.
Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звiтом аудиторському комiтету, функцiї
якого виконує Служба внутрiшнього аудиту(контролю) Товариства.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та
суб’єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту:
суб’єкт аудиторської дiяльностi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит»
стверджує, що вiдповiдно до вимог ст.6 Закону України № 2258-VIII вiд 21.12.2017 року «Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» (надалi Закон 2258), аудитором при наданнi Товариству послуг з обов’язкового
аудиту фiнансової звiтностi як пiдприємству, що становить суспiльний iнтерес, не надавались одночасно не
аудиторськi послуги з:
- складання податкової звiтностi, розрахунку обов’язкових зборiв i платежiв;
- консультування з питань управлiння, розробки i супроводження управлiнських рiшень;
- ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi;
- розробки та впровадження процедур внутрiшнього контролю, управлiння ризиками, а також iнформацiйних

технологiй у фiнансовiй сферi;
- надання правової допомоги у формi: послуг юрисконсульта iз забезпечення ведення господарської дiяльностi;
ведення переговорiв вiд iменi юридичних осiб;
- кадрове забезпечення юридичних осiб у сферi бухгалтерського облiку, оподаткування та фiнансiв;
- послуги з оцiнки;
- послуги, пов’язанi iз залученням фiнансування, розподiлом прибутку, розробкою iнвестицiйної стратегiї, окрiм
послуг з надання впевненостi щодо фiнансової iнформацiї.
Крiм того, Аудитор зазначає, що проведення обов’язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства здiйснювалось з
дотриманням принципiв незалежностi, визначених ст.28 Закону № 2258.
Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб’єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або контрольованим
нею суб’єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння
або у фiнансовiй звiтностi:
- аудитор зазначає, що крiм послуг з обов’язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, ним не
надавались iншi послуги нi самому Товариству, як юридичнiй особi, нi контрольованим Товариством суб’єктам
господарювання.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
- обсяг аудиту складається з перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, до якої включенi: звiт про фiнансовий стан
на 31 грудня 2018 року (Ф.1), звiт про сукупний дохiд (Ф.2), звiт про рух грошових коштiв (Ф.3), звiт про змiни у
власному капiталi (Ф.4) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi за перiод з
01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Крiм того, до обсягу аудиту додається випуск звiту незалежного аудитора з
наданням аудиторської думки.
Вiдповiдно до положень ст.25 Закону № 2258 щодо обмеження обсягу завдання з обов’язкового аудиту, аудитор
надає наступне пояснення:
- при виконанi завдання з обов’язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, Аудитом не було
включено до звiту незалежного аудитора висловлення думки про надання впевненостi щодо майбутньої дiєздатностi
Товариства, фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, а також ефективностi або результативностi дiяльностi органiв
управлiння або посадових осiб Товариства iз провадження господарської дiяльностi на сьогоднi або у майбутньому;
- сторони Аудиту, аудитор i керiвництво Товариства, визнають та погоджуються з тим, що внаслiдок властивих
аудиту обмежень, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб
аудит проводився у межах обґрунтованого перiоду часу та за обґрунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень,
властивих внутрiшньому контролю, iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення у фiнансовiй
звiтностi можуть бути не виявленi навiть в тому разi, якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до
МСА.
Основнi вiдомостi про суб’єкта аудиторської дiяльностi, що провiв аудит
Таблиця 14
№ п/п / Показник / Значення
1 Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит», 23500277
2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ
Свiдоцтво № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, продовжено рiшенням
Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 року,№ 315/3 до 24.09.2020 року;
Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Свiдоцтво №0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3 про те, що суб’єкт аудиторської
дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську
дiяльнiсть
Номер, серiя, дата видачi свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФР
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд 25.01.2016 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341), свiдоцтво дiйсне до
24.09.2020 року
Номер реєстру Суб’єкту аудиторської дiяльностi для здiйснення обов’язкого аудиту
Четвертий
3 Генеральний директор, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ
Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року,
продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 23.04.2022 року
4 Ключовий партнер -аудитор, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ
Перепечкiна Iрина Михайлiвна
сертифiкат аудитора серiя А № 006129, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 165 вiд 30.06.2006 року,

продовжений рiшення Аудиторської палати України вiд 26.05. 2016 року за № 325/2, дiйсний до 30.06.2021 року
5 Мiсцезнаходження (юридична адреса)
01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
6 Адреса здiйснення дiяльностi
02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95
7 Телефон/ факс
044 565-77-22, 565-99-99
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення обов’язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi:
Згiдно з Додатком №1 вiд 15 березня 2019 року до Договору № 15-4/03 вiд 15 березня 2019 року ТОВ «Аудиторська
фiрма «Iмона – Аудит» (надалi – Аудитор), що дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб’єктiв
аудиторської дiяльностi № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98,
продовжено рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, (свiдоцтво про внесення в реєстр
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд
25.01.2016 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341), свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року; свiдоцтво про включення
до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ
вiдповiдно до розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг вiд 17 вересня 2013 року №3234 (реєстрацiйний номер свiдоцтва 0063) продовжено рiшенням № 3109 вiд 10
грудня 2015 року, строк дiї свiдоцтва з 17 вересня 2013 року до 24 вересня 2020 року; свiдоцтво АПУ про
вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку №0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3), провела
обов’язковий аудит рiчної фiнансової звiтностi у складi:
• Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року,
• Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк,
• Звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк,
• Звiту про власний капiтал за 2018 рiк,
• Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк
на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.
Термiн проведення аудиту з 15.03.2019 року до 19.04.2019 року.
Ключовий партнер – аудитор I.М. Перепечкiна
(сертифiкат аудитора серiя А № 006129, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 165 вiд 30.06.2006 року,
продовжений рiшення Аудиторської палати України вiд 26.05. 2016 року за № 325/2, дiйсний до 30.06.2021 року)
Генеральний директор О.В.Величко
(сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002
року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 23.04.2022 року)
Дата складання Звiту незалежного аудитора: 22 квiтня 2019 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2019 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

16307284

за КОАТУУ 8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

240
41.20

38

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд.
8, каб. 71, тел. (044)2060132

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

92

82

0

первісна вартість

1001

457

457

0

накопичена амортизація

1002

365

375

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

668503

183130

0

Основні засоби:

1010

116095

253614

0

первісна вартість

1011

127776

273227

0

знос

1012

11681

19613

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

1849

1742

0

первісна вартість

1016

3299

3299

0

знос

1017

1450

1557

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4492

7125

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

791031

445693

0

Запаси

1100

209002

155899

0

Виробничі запаси

1101

37

21

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

207128

154041

0

Товари

1104

1837

1837

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

49844

27630

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

29501

3079

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

48270

66538

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

40230

17363

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

40230

17363

0

Витрати майбутніх періодів

1170

37

38

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

72184

8611

0

Усього за розділом II

1195

449068

279158

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1240099

724851

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

200

200

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2084

2084

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

10

10

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

20677

11137

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

22971

13431

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

726835

620857

0

Довгострокові забезпечення

1520

459

763

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

441079

54627

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1168373

676247

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5471

8285

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2206

2947

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

444

698

0

за розрахунками зі страхування

1625

99

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

534

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

40445

23941

0

Усього за розділом IІІ

1695

48755

35173

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1240099

724851

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Фiнансовi показники на дату переходу на мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi вiдсутнi, так як згiдно
норм чинного законодавства ТОВ "ТМО "ЛIКОХОЛДIНГ" звiтує за нацiональними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку.

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2019 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16307284

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

649561

485814

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -635601 )

( -458336 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

13960

27478

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

9216

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -31070 )

( -25399 )

Витрати на збут

2150

( -2948 )

( -3150 )

Інші операційні витрати

2180

( -8890 )

( -29969 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -19732 )

( -31040 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2895

6409

Інші доходи

2240

19000

32000

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -999 )

( -7305 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1164

64

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-704

-609

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

460

0

збиток

2355

(0)

( -545 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

460

-545

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

771

8624

Витрати на оплату праці

2505

12217

12878

Відрахування на соціальні заходи

2510

2492

2544

Амортизація

2515

8450

6787

Інші операційні витрати

2520

655579

486022

Разом

2550

679509

516855

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2019 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16307284

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

306934

417780

Повернення податків і зборів

3005

0

11618

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

11618

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

7288

4674

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

41373

19989

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

101

60

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -253629 )

( -471115 )

Праці

3105

( -10229 )

( -10146 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -2592 )

( -2496 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -25373 )

( -26100 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -450 )

( -310 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і

3118

( -24923 )

( -25790 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

зборів
Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

( -1065 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -62069 )

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -43 )

( -6426 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1761

-63227

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

8000

32000

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

2896

6410

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

102

10078

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -3633 )

( -5081 )

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( -71574 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

7365

-28167

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

222984

241017

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( -9350 )

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( -245627 )

( -242615 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-31993

-1598

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-22867

-92992

Залишок коштів на початок року

3405

40230

133222

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

17363

40230

Примітки

-

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2019 | 01 | 01
число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16307284

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3552

0

0

0

0

поточних біологічних активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товариство не складає Звiт про рух грошових коштiв за
непрямим методом.

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
"ЛIКО-ХОЛДIНГ"

Підприємство

2019 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

16307284

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілени
й прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстровани
й капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

200

2084

0

10

20677

0

0

22971

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

200

2084

0

10

20677

0

0

22971

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

460

0

0

460

Інший сукупний

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

дохід за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-10000

0

0

-10000

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до

законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольовано
ї частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-9540

0

0

-9540

Залишок на
кінець року

4300

200

2084

0

10

11137

0

0

13431

Примітки

-

Керівник

Олiйник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
Серiя K:
Будiвельна адреса будинкiв - нежилi примiщення 3 черга.
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 34.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. – 4704,0.
Серiя L:
Будiвельна адреса будинкiв - нежилi примiщення 4 черга.
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 32.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. – 4524,0.
Серiя AD:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 50/2.
К-ть поверхiв - 12, 14, 16.
К-ть квартир/примiщень - 586.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 50 296,0.
Серiя AЕ:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 46/1.
К-ть поверхiв - 12, 14, 16.
К-ть квартир/примiщень - 679.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 52 980,0.
Серiя ВА:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 19/14 (1 п.к.)
К-ть поверхiв - 19-23.
К-ть квартир/примiщень - 356.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 24 197,10.
Серiя ВВ:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ломоносова, 19/14 (2 п.к.)
К-ть поверхiв - 17-21.
К-ть квартир/примiщень - 332.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 23 369,15.
Серiя ВD, BG:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (1 п.к.)

К-ть поверхiв - 17-21.
К-ть квартир/примiщень - 331.
Виконанi роботи -100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 23 386,65.
Серiя ВE, BH:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (2 п.к.)
К-ть поверхiв - 19-23.
К-ть квартир/примiщень - 355.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. – введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 24 362,10.
Серiя ВС:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. Ак. Вiльямса, 19/14 (нежилi примiщення)
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 28.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 3 050,75.
Серiя ВF:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 10/1 (нежилi примiщення)
К-ть поверхiв - 1.
К-ть квартир/примiщень - 19 (секцiї 3А, 3Б,3В), 18 (секцiї 3Г, 3Д, 3Е).
Виконанi роботи – 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 3 149,85.
Серiя ВI:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 12
К-ть поверхiв - 22.
К-ть квартир/примiщень - 118.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 8 542,70.
Серiя ВJ:
Будiвельна адреса будинкiв - вул. М. Конєва, 12-А
К-ть поверхiв - 22.
К-ть квартир/примiщень - 118.
Виконанi роботи - 100%
Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю.
Загальна площа квартир/примiщень, м. кв. - 8 542.70

