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24.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 240122-1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Олiйник Володимир Михайлович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

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. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16307284 

4. Місцезнаходження: 03191, Київська обл., м.Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. №71 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0442060101, 0442060101 

6. Адреса електронної пошти: book@liko-holding.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://liko-holding.com.ua/zvity/ 24.01.2022 



 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. 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 емітента X 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 

акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює  



забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) 

20. 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) X 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї не надається, тому що Товариство не здiйснює дiяльнiсть, 

яка потребую лiцензування. 

 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не розкривається згiдно 

абзацу третього пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв. 

 

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 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 крiм зазначених. 

 

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря вiдсутня, тому що така посада не передбачена у 

Товариствi. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та про вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у звiтньому роцi такi рiшення не приймались 

та значнi правочини не вчинялись. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутня, у зв'язку з 

вiдсутнiстю таких обмежень. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв та промiжна фiнансова 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що згiдно ЗУ "Про 

ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" розкриття цiєї iнформацiї в промiжнiй 

iнформацiї емiтента не є обов'язковим. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть та висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi не 



розкриваються згiдно абзацу третього пункту 3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

 

Твердження щодо промiжної iнформацiї не розкривається згiдно абзацу третього пункту 3 

глави 3 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

 

  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МIЖГОСПОДАРЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "ЛIКО-ХОЛДIНГ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 26.01.1995 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 190000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 29 

8. 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 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння товариством є:1.Загальнi збори учасникiв - вищий орган 

Товариства;2.Дирекцiя - виконавчий орган Товариства.Дирекцiю очолює Генеральний 

директор. Членами дирекцiї є першi заступники Генерального директора 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Лисов Iгор Володимирович   

Лисов Руслан Iгорович   

Посвiстак Марiя Григорiвна   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346 

2) IBAN 

 UA313003460000026008024591401 

3) поточний рахунок 

 UA313003460000026008024591401 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 -, МФО - 

5) IBAN 



 - 

6) поточний рахунок 

 - 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Олiйник Володимир Михайлович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284, З 11.11.2009 р. - заступник Генерального 

директора з фiнансових питань ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ"  

 

З 01.04.2011 р. - Директор з фiнансових питань ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".  

 

З 20.05.2014 р. - Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 

 

 

7. Опис 

 З 20.05.2014 р. - Генеральний директор Товариства. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашена 

судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

 

1. Посада 

 Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Посвiстак Марiя Григорiвна 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 47 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284, З 19.11.1993 р. - заступник 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 ТОВ "ТМО 

"ЛIКО-ХОЛДIНГ" 

 



З 01.06.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi ТОВ "ТМО 

"ЛIКО-ХОЛДIНГ" 

 

 

7. Опис 

 З 01.06.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з нерухомостi. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою 

iнструкцiєю. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Захарчук Iнна Якiвна 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284, З 08.01.2004 р. - бухгалтер ТОВ "ТМО 

"ЛIКО-ХОЛДIНГ".  

 

З 16.11.2007 р. - заступник Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".  

 

З 21.04.2008 р. - Головний бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". 

 

 

7. Опис 

 З 21.04.2008 р. - Головний бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ". Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. 

Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 

1. Посада 

 Перший заступник Генерального директора -директор з будiвництва 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яблонський Валентин Володимирович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284, 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". 

 

 

7. Опис 

 З 01.06.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з будiвництва. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та посадовою 

iнструкцiєю. Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 

 

 

1. Посада 

 Перший заступник Ген. директора - директор з iнвестицiй, продажу нерухомостi та 

соц.-культ. розвитку 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ломакiна Лариса Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ", 16307284, З 01.08.2004 р. - директор департаменту 

iнвестицiй i продажу ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".  

 

З 01.07.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з iнвестицiй, продажу 

нерухомостi та соцiально-культурного розвитку ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".  

 

 

7. Опис 

 З 01.07.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - директор з iнвестицiй, 

продажу нерухомостi та соцiально-культурного розвитку. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства та посадовою iнструкцiєю. Непогашена судимость за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість у 

випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13.10.2015 111/2/20

15 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000191

589 

дисконт

ні 

100000 2000 Бездокумента

рні іменні 

200000000 0 - 0 30.10.2026 

Опис 

серiя BK 

 

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. 

13.10.2015 112/2/20

15 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000191

597 

дисконт

ні 

100000 1600 Бездокумента

рні іменні 

160000000 0 - 0 30.10.2026 

Опис 

серiя BL 

 

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 113/2/20

15 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000191

605 

дисконт

ні 

100000 1700 Бездокумента

рні іменні 

170000000 0 - 0 30.10.2026 

Опис 

серiя BM 

 

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 114/2/20

15 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000191

613 

дисконт

ні 

100000 1700 Бездокумента

рні іменні 

170000000 0 - 0 30.10.2026 

Опис 

серiя BN 

 

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. 

07.03.2008 221/2/08 ДКЦПФР UA4000035

091 

цільові 42 4540000 Бездокумента

рні іменні 

190680000 0 - 0 01.02.2015 

Опис 
Серiя AD 

 



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. 

07.03.2008 222/2/08 ДКЦПФР UA4000035

109 

цільові 42 5298000 Бездокумента

рні іменні 

222516000 0 - 0 31.03.2016 

Опис 

Серiя AE 

 

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. 

07.03.2008 229/2/08 ДКЦПФР UA4000035

208 

цільові 42 400000 Бездокумента

рні іменні 

16800000 0 - 0 30.06.2016 

Опис 

Серiя AL 

 

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. 

20.12.2007 1008/2/0

7 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000029

193 

цільові 73 55000 Бездокумента

рні іменні 

4015000 0 - 0 01.12.2010 

Опис 

Серiя AB 

 

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. 

20.12.2007 1009/2/0

7 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000029

201 

цільові 73 55000 Бездокумента

рні іменні 

4015000 0 - 0 01.12.2010 



Опис 

Серiя AС 

 

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. 

07.03.2008 230/2/08 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000035

216 

цільові 41 250000 Бездокумента

рні іменні 

10250000 0 - 0 01.12.2011 

Опис 

Серiя AM 

 

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. 

07.03.2008 232/2/08 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

UA4000035

232 

цільові 25 422000 Бездокумента

рні іменні 

10550000 0 - 0 01.09.2012 



фондового 

ринку 

Опис 

Серiя AO 

 

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. 

07.03.2008 242/2/08 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000035

331 

цільові 26 74000 Бездокумента

рні іменні 

1924000 0 - 0 01.12.2012 

Опис 

Серiя AY 

 

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. 

25.10.2013 191/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

424 

цільові 52 2000000 Бездокумента

рні іменні 

104000000 0 - 0 30.08.2015 



Опис 

Серiя ВА 

 

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. 

 

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. 

25.10.2013 192/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

432 

цільові 52 1800000 Бездокумента

рні іменні 

93600000 0 - 0 30.04.2016 

Опис 

Серiя ВВ 

 

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. 

 

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. 

25.10.2013 193/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

440 

цільові 52 150000 Бездокумента

рні іменні 

7800000 0 - 0 30.04.2016 

Опис 

Серiя ВС 

 

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.  

 



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. 

25.10.2013 194/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

457 

цільові 52 1500000 Бездокумента

рні іменні 

78000000 0 - 0 30.04.2018 

Опис 

Серiя ВD 

 

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. 

 

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. 

25.10.2013 195/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

465 

цільові 52 1500000 Бездокумента

рні іменні 

78000000 0 - 0 30.11.2018 

Опис 

Серiя ВЕ 

 

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. 

 

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. 

25.10.2013 196/2/20

13 

НКЦПФР UA4000176

473 

цільові 52 150000 Бездокумента

рні іменні 

7800000 0 - 0 30.11.2018 

Опис 

Серiя ВF 

 

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. 

 

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. 

04.11.2014 225/2/20

14 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000187

934 

цільові 52 300000 Бездокумента

рні іменні 

15600000 0 - 0 30.04.2018 

Опис 

Серiя ВG 

 

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. 

 

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. 

04.11.2014 227/2/20

14 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000188

007 

цільові 52 400000 Бездокумента

рні іменні 

20800000 0 - 0 30.11.2018 

Опис 

Серiя ВI 

 

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. 

 

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. 

09.02.2006 60/2/06 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA102668B

E00 

цільові 22 330000 Бездокумента

рні іменні 

7260000 0 - 0 11.04.2008 

Опис 

Серiя J 

 

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 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. 

09.02.2006 61/2/06 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA102668B

F09 

цільові 36 445000 Бездокумента

рні іменні 

16020000 0 - 0 11.01.2007 

Опис 

Серiя K 

 

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 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. 

09.02.2006 62/2/06 Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA102668B

G08 

цільові 36 455000 Бездокумента

рні іменні 

16380000 0 - 0 11.01.2008 

Опис 

Серiя L 

 

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. 

 

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. 

20.12.2007 1000/2/0

7 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000029

110 

цільові 65 1520000 Бездокумента

рні іменні 

98800000 0 - 0 01.12.2009 

Опис 

Серiя T 

 

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. 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю випуску 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Вид 

похідних 

цінних 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів 

 Серія 
Строк 

розміщення 
Строк дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість 

похідних 

цінних 

паперів у 

випуску 

(шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика 

базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

22.10.2015 3/6/2015 UA4000191

878 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

O 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

524000 52400 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату : 0,01 

квадратного метру 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення в 

будинку, що 

будується за 

адресою вул. 

Ломоносова 46/1. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 4/6/2015 UA4000191

886 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

P 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

88040 8804 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату :0,01 

квадратного метру 



поставкою 

базового 

активу 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення у 

введеному в 

експлуатацiю 

будинку за 

адресою вул. 

Ломоносова 48-А. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 7/6/2015 UA4000191

910 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

S 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

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. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 9/6/2015 UA4000191

936 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

U 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

92990 9290 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату :0,01 

квадратного метру 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення у 

введеному в 

експлуатацiю 



іменний будинку за 

адресою вул. 

Симоненка 5. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП: з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 10/6/2015 UA4000191

944 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

V 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

150050 15005 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату :0,01 

квадратного метру 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення у 

введеному в 

експлуатацiю 

будинку за 

адресою вул. 

Симоненка 5-А. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 11/6/2015 UA4000191

951 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

W 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

164920 16492 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату :0,01 

квадратного метру 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення у 

введеному в 

експлуатацiю 

будинку за 

адресою вул. 

Мейтуса 4-А. 

Опис 
Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  



 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 

22.10.2015 12/6/2015 UA4000191

969 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю 

з 

поставкою 

базового 

активу 

Опціонний 

сертифікат 

на купівлю з 

поставкою 

базового 

активу 

(товару) 

бездокумен

тарний 

іменний 

Х 05.11.2015-0

4.11.2016 

до 

01.11.2025 

iнформацiя 

наведена 

далi 

83490 8349 Базовий актив 

опцiонного 

сертифiкату: 0,01 

квадратного метру 

загальної площi 

нежитлового 

примiщення у 

введеному в 

експлуатацiю 

будинку за 

адресою вул. 

Мейтуса 4. 

Опис 

Iнформацiя стосовно сроку (термiну) виконання наводиться у цьому полi, так як у вiдповiдне поле неможливо внести данi через 

недолiки програми звiтностi.  

 

Срок (термiн) виконання ЦП : з виконанням протягом строку обiгу, та не може перевищувати 6 мiсяцiв з дати пред'явлення. 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВ "МАГАЗИН №478" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 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. 

 

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будівництва) 

Серiя J: 

 

Будiвельна адреса будинкiв - машиномiсця 4 черга. 

 

К-ть поверхiв - 1. 

 

К-ть квартир/примiщень - 158. 

 

Виконанi роботи - 100% 

 

Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю. 

 

Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 3192,70. 

 

 

 

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 T: 

 

Будiвельна адреса будинкiв - Академiка Вiльямса, 5. 

 

К-ть поверхiв - 14-16. 

 

К-ть квартир/примiщень - 189. 

 

Виконанi роботи - 100% 

 

Термiн введення в експлуатацiю, рр. - введенi в експлуатацiю. 

 

Загальна площа кварир/примiщень, м. кв. - 16657,50. 

 

 

 

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 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 квартир/примiщень, м. кв. - 3 050.75 

 

 

 

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: 

 

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. 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
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 експлуатацiю 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.  

 

 

 

- у I-му мiкрорайонi забудови  у вереснi 2021 року завершено будiвництво сучасного 

багатопрофiльного дванадцятиповерхового медичного центру на 10 813,4 кв.м,. 

 

 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНIЯ 

"ВЕНЕЦIЯ" (ТОВ "УК "ВЕНЕЦIЯ"), 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. 

 

 

 

3. Опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 

 

 

Товариство має великий досвiд завдяки якому протягом 30 рокiв забезпечує виконання взятих 

на себе зобов'язань перед iнвесторами i територiальною громадою мiста Києва та допомагає в 

досягненнi мети по будiвництву житла та соцiальної iнфраструктури в мiстi Києвi. З метою 

зменшення кредитного ризику, веде дiяльнiсть з кредитоспроможними i надiйними 

контрагентами. Цiновий, ризик лiквiдностi та ризик грошових потокiв є незначним. Розрахунок 

показникiв лiквiдностi та фiнансової стiйкостi свiдчить про те, що Товариство є фiнансово 

стабiльним, платоспроможним. 

 


