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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Артемович В.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКОДIМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05393518
4. Місцезнаходження: 79024, Львівська обл., Личакiвський р-н, м. Львiв, Бескидська, буд, 44
5. Міжміський код, телефон та факс: (032)224-94-74, (032)224-92-88
6. Адреса електронної пошти: eko-dim@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента за 2019 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://eko-dim.ua/
zvitnist/

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
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(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" (далi - "Емiтент").
Iнформацiя про рейтингове агенство: Послугами рейтингового агенства Емiтент не
користується.
Вiдомiсть про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв: У
Емiтента вiдсутнi фiлiали та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
Судовi справи емiтента: У звiтному роцi в Емiтента вiдсутнi судовi справи за якими

розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Емiтента станом
на початок звiтного року, стороною в яких виступає Емiтент, посадовi особи.
Штрафнi санкцiї емiтента: Штрафнi санкцiї Емiтента, накладенi органами державної влади у
звiтному перiодi вiдсутнi.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента
в разi їх звiльнення: У вiдповiдностi абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" приватне акцiонерне товариство не розкриває зазначену iнформацiю.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй: У вiдповiдностi
абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" приватне акцiонерне
товариство не розкриває зазначену iнформацiю.
Iнформацiя про облiгацiї Емiтента: Емiтентом облiгацiї не випускалися.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: Емiтентом iншi цiннi папери не
випускалися.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери: Емiтентом похiднi цiннi папери не випускалися.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: Впродовж звiтного перiоду
випуск боргових цiнних паперiв Емiтентом не здiйснювався.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом: Впродовж звiтного перiоду акцiї власного
випуску Емiтентом не придбавалося.
Iнформцiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента: Працiвники Емiтента не мають у власностi iнших цiнних паперiв (крiм акцiй),
оскiльки Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв (крiм акцiй).
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв: у вiдповiдностi до Статуту Товариства будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
вiдсутнi. , в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних
паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. Згiдно Статуту Емiтента
акцiонери, що мають намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язанi письмово повiдомити
про це решту акцiонерiв.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: загальна кiлькiсть голосуючих
акцiй на кiнець звiтного перiоду становить80833 голосуючих акцiй; кiлькiсть голосуючих
акцiй, права голосу за якими обмежено (шт.) - 0; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (шт.) - 0.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами: Емiтентом
дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами впродовж звiтного перiоду не виплачувалися.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї:Iнформацiя не
обо'язкова, оскiльки Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продкцiї: Iнформацiя не обо'язкова, оскiльки Емiтент
не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної

дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: У вiдповiдностi абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" приватне акцiонерне товариство не розкриває зазначену iнформацiю.
Iнформацiя вчинення значних правочинiв: У вiдповiдностi абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" приватне акцiонерне товариство не розкриває
зазначену iнформацiю.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: У вiдповiдностi
абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" приватне акцiонерне
товариство не розкриває зазначену iнформацiю.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнанової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою): У вiдповiдностi абз.4 ч. 8 ст. 40 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" приватне акцiонерне товариство не розкриває
зазначену iнформацiю.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв: Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв у звiтному
перiодi.
Твердження щодо рiчної iнформацiї: Я, Голова Правлiння Товариства Артемович Володимир
Iлькович, стверджую, що наскiльки менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан
емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарськiй дiяльностi.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента: Емiтенту невiдома iнформацiя про акцiонернi або
корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Емiтента.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом: Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у звiтному перiодi не укладалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
10.02.1997
4. Територія (область)
Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
437870
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
392
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
23.61 - Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва
23.63 - Виробництво бетонних розчинiв готових до використання
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Укрбудiнвестбанк"
2) МФО банку
380377
3) Поточний рахунок
UA 70 380377 0000026003444699901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
"Варiант-Будзапас"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34368470
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Бескидська, буд. 44
5) Опис
ТзОВ "Варiант-Будзапас" здiйснює виготовлення металевих дверей
1) Найменування
"Аметрин"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
39675378
4) Місцезнаходження
м. Львiв, вул. Трускавецька, буд.11а
5) Опис
ТзОВ "Аметрин" провадить органiзацiю мiсць для стоянки автомобiлiв
1) Найменування
"Потокiвський цегельний завод"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32447293
4) Місцезнаходження
Iвано-Франкiвська обл., Рогатинський район, село Потiк
5) Опис
ТзОВ "Потокiвський цегельний завод" здiйснює виготовлення цегли для будiвництва

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй сруктурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду
не вiдбулося. Рiшенням Наглядової ради №20/08-19 вiд 20.08.2019р. кiлькiсний склад Правлiння
збiльшився до 6-ти осб.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвниiв у 2019 роцi становила - 385 чол., середня

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 4 чол., по цивільно-правовій угоді - 3
чол.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Корпорацiя будiвельних пiдприємств "Галичартбуд", мiсцезнаходження: м. Львiв, вул.
Бескидська, буд. 44, здiйснює будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний),
органiзацiю будiвництва будiвель та iн. Емiтент виступає Учасником об'єднання з 13.04.2004р.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
У звiтному перiодi пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" Емiтентом
обрано метод (методи) нарахування амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний. Амортизацiя
за МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв.
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи"
Емiтентом обрано метод (методи) нарахування амортизацiї нематерiальних активiв
прямолiнiйний. При цьому лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля. Первинна вартiсть
запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9"Запаси".
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за одним з таких методiв: середньозваженої собiвартостi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Емiтент здiйснює будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний). Емiтент виконав
будiвельнi роботи для ТзОВ ВТП "Бодекс" на суму 114174344 грн.Товариство i надалi планує
провадити свою господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до законодавства України, виданих
лiцензiй та за основними видами своєї дiяльностi, а саме: Будiвництво житлових i нежитлових
будiвель. Подальший розвиток Емiтента напряму залежить вiд платоспроможностi замовникiв
будiвництва, цiн на енергоносiї та матерiали, величини податкових зборiв. Для подальшого
розвитку Емiтенту необхiдно пiдвищувати ефективнiсть роботи вiддiлу постачання, а саме
закупiвлю сировини, матерiалiв, палива за бiльш вигiдними цiнами, здiйснювати оновлення
обладнання та основних засобiв, оптимiзувати витрати та розширювати коло замовникiв. У
звiтному перiодi Емiтент спiвпрацював з одним постачальником за основними видами сировини
та матерiалiв, що займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання (загальний обсяг
постачання у 2019 роцi становив 161567729 грн.).
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв Емiтентом придбано: 2015р.: автомобiль Renault Logan -1 шт., автомобiль
ВАЗ 21099 - 2 шт.; 2016 р. - автобус NEOPLAN N216-SND - 1шт., автомобiль Q7 3.0 TDI - 1шт.,
автомобiль CHEVROLET LACETTI NF 196 - 1шт., автомобiль Citroen C-Elysee Pure Tech 72
МКПП Fell - 1шт., автомобiль TOYOTA LAND CRUISER PRADO - 1шт., автомобiль самоскид
МАЗ - 6516V8 - 1 шт.; 2017р.: автомобiль Тoyota Hilux GUN25VIN MR0KB3CD700901323№4 1шт.; 2018р.: автомобiль вант. RENAULT MASTER №VF6MFF4BE48562090 - 1шт., автомобiль
вант. RENAULT MASTER №VF6MFFCBC49100884 - 1шт. У звiтному роцi значних придбань та
вдчужень не було.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв виробничого призначення належать: будiвлi та споруди, машини та
обладнання, транспортнi засоби, земельнi дiлянки. До основних засобiв невиробничого
призначення належать: будiвлi та споруди. Всi основнi засоби Емiтента знаходяться за адресою:
м. Львiв, вул. Бескидська, буд.44. Емiтентом здiйснюється постiйне обслуговування та за
необхiдностi, ремонт основних засобiв. У звiтному роцi на ремонт основних засобiв використано

3258 тис. грн. Значних правочинiв щодо основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалося та
на даний час не планується. Основнi засоби придбанi за власнi кошти, кредити банкiв та позики.
Емiтентом у звiтному перiодi сплачено екологiчний податок у розмiрi 1129,21 грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Подальший розвиток Емiтента напряму залежить вiд платоспроможностi замовникiв
будiвництва, цiн на енергоносiї та матерiали, величини податкових зборiв. Для подальшого
розвитку Емiтенту необхiдно пiдвищувати ефективнiсть роботи вiддiлу постачання, а саме
закупiвлю сировини, матерiалiв, палива за бiльш вигiдними цiнами, здiйснювати оновлення
обладнання та оновних засобiв, оптимiзувати витрати та розширювати коло замовникiв. Також
необхiдним є розроблення та впровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою
досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних та кредитних коштiв. Полiтика Емiтента
щодо фiнансування Товариства направлена на полiпшення основних показникiв фiнансового
стану, забезпеченнявласними обiговими коштами та залучення коштiв замовникiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Курiя Львiвської Архиєпархiї Української Греко-Католицької Церкви. Предмет Договору виконання загальнобудiвельних робiт з будiвництва Об'єкта. Вартiсть робiт за Договором 1778888, 62 грн.
ТзОВ ВТП "Бодекс". Предмет Договору - виконання будiвельно-монтажних робiт по будiвництву
Об'єкта. Вартiсть робiт за Договором - 34972557,00 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство i надалi планує провадити свою господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до
законодавства України, виданих лiцензiй та за основними видами своєї дiяльностi, а саме:
Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва;
Виробництво бетонних розчинiв готових для використання та iн. розширюючи коло замовникiв
будiвництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Розробки та дослiдження Товариством у звiтному перiодi не проводилося.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звiтному перiодi Емiтент виконав будiвельно-монтажних робiт на загальну суму 255096734,8
грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Правлiння здiйснює
управлiння
поточною
дiяльнiсю
Товариства

Наглядова рада здiйснює захист
прав акцiонерiв
Товариства i в
межах
компетенцiї,
визначеної
законодавством,
Статутом та
Положенням "Про
Наглядову раду",
здiйснює
управлiння
Товариством, а
також контролює
дiяльнiсть
Правлiння
Товариства.
Загальнi збори
акцiонерiв вищий орган
Емiтента

Структура

Персональний склад

Правлiння у складi 6 осiб. Голова та
члени Правлiння.

Голова Правлiння - Артемович
Володимир Iлькович.
Члени Правлiння:
Артемович Iгор Володимирович Перший заступник Голови Правлiння;
Хмарська Iрина Володимирiвна заступник Голови Правлiння з
економiки
Сташинський Андрiй Михайлович заступник Голови Правлiння з
будiвництва;
Кликоцький Микола Ярославович заступник Голови Правлiння з
виробництва та постачання
Логай Вiра Омелянiвна - головний
бухгалтер.
Голова Наглядової ради - Лепецький
Юрiй Iгорович.

Наглядова рада у складi 3-ох осiб.
Голова та члени Наглядової ради.

Члени Наглядової ради:
Артемович Марiя Ярославiвна;
Заплатинський Мирослав Iванович.

Загальнi збори акцiонерiв: фiзичнi та
юридична особи.

Загальнi збори акцiонерiв - 50 фiзичних
осiб та 1 юридична особа ТзОВ
"Управляюча компанiя "Еко-Дiм"

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради - акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лепецький Юрiй Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, член Наглядової ради ПрАТ
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.
1) Посада
Член Наглядової ради - акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артемович Марiя Ярославiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Управлiння СБ України у Львiвськiй областi, 20001591, Вiйськова служба, заступник
вiддiлу Управлiння СБ України у Львiвськiй областi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.

1) Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заплатинський Мирослав Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, член Наглядової ради ПрАТ
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася.
1) Посада
Член Правлiння (Головний бухгалтер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логай Вiра Омелянiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правлiння не виплачувалося.
Розмiр окладу згiдно штатного розпису Товариства.
1) Посада
Член Павлiння (Заступник Голови Правлiння з виробництва та постачання)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кликоцький Микола Ярославович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, Заступник Голови Правлiння з
оздоблювальних робiт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода не виплачувалася. Розмiр окладу
згiдно штатного розпису Товариства.
1) Посада
Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння з будiвництва)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сташинський Андрiй Михайлович)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, Начальник будiвельної дiльницi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.11.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правлiння не виплачувалося.
Розмiр окладу згiдно штатного розпису Товариства.
1) Посада
Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння з економiки)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хмарська Iрина Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ "Дiамантбанк", 23362711, Керуючий Дирекцiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правлiння не виплачувалося.
Розмiр окладу згiдно штатного розпису Товариства.
1) Посада
Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артемович Iгор Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", 05393518, Глова Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як члену Правлiння не виплачувалося.
Розмiр окладу згiдно штатного розпису Товариства.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Артемович Володимир Iлькович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1961
5) Освіта
середня-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
"Міжнародний благодійний фонд розвитку духовності, освіти та творчості дітей",
39860806, Голова Правління
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.06.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посадовою особою не
надано згоди на розкриття паспортних даних. Винагороди як Голова Правлiння не
виплачувалося. Розмiр окладу згiдно штатного розпису Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Правлiння

Член Правлiння
(Перший
заступник Голови
Правлiння)
Член Правлiння
(Заступник Голови
Правлiння з
виробництва та
постачання)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Лепецький Юрiй
Iгорович
Артемович Марiя
Ярославiвна
Артемович
Володимир
Iлькович
Артемович Iгор
Володимирович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Кликоцький
Микола
Ярославович

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
42

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0,048

6
42

7
0

2 827

3,2281

2 827

0

65 768

75,0999

65 768

0

11 790

13,4629

11 790

0

10

0,0114

10

0

80 437

91,8503

80 437

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТзОВ "УК "Еко-Дiм"

37304980

Місцезнаходження

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

79058, Львівська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Львiв,
Замарстинiвська, 112

0,1302

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

50 фiзичних осiб

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
99,8698
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство i надалi планує провадити свою господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до
законодавства України, виданих лiцензiй i дозволiв та за основними видами своєї дiяльностi, а
саме: Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; Виготовлення виробiв з бетону для
будiвництва; Виробництво бетонних розчинiв готових для використання та iн. Подальший
розвиток Товариства напряму залежить вiд платоспроможностi замовникiв будiвництва, цiн на
енергоносiї та матерiали, величини податкових зборiв. Для подальшого розвитку Товариству
необхiдно пiдвищувати ефективнiсть роботи вiддiлу постачання, а саме закупiвлю сировини,
матерiалiв, палива за бiльш вигiдними цiнами, здiйснювати оновлення обладнання та основних
засобiв, оптимiзувати витрати та розширювати коло замовникiв. Також необхiдним є
розроблення та впровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення
ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" є правонаступником
Публiчного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", яке у свою чергу є
правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ", що у
свою чергу було переiменовано з Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована
колона №9" (ВАТ "ПМК-9"). Впродовж дiяльностi Товариства, зокрема у звiтному роцi, рiшення
про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймалося.
Товариство є юридичною особою, яка створена вiдповiдно до чинного законодавства України без
обмеження строку дiяльностi, має самостiйний баланс, круглу печатку та кутовий штамп iз своїм

найменуванням, в центрi якої зображено емблему - фiрмовий знак "ЕКО-ДIМ", а саме:
стилiзовано зображено три дахи будинкiв i одне вiкно, фiрмовi бланки, може мати знаки для
товарiв та послуг, промисловi зразки та iншi засоби вiзуальної iдентифiкацiї Товариства, має
право вiдкривати поточнi, валютнi, депозитнi та iншi рахунки в банкiвських установах.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтентом такi правочини та деривативи не укладалися, тому вплив даних факторiв на оцiнку
активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Емiтент здiйснює полiтику управлiння фiнансовими ризиками шляхом впровадження системи
бюджетування, аналiзу грошових потокiв та монiторингу платiжного календаря з метою
своєчасного погашення кредиторської заборгованостi та забезпечення достатностi обiгових
коштiв та розрахункiв.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
У фiнансовiй дiяльностi найбiльш значними цiновими ризиками є ризик змiни вiдсоткових
ставок та валютних курсiв. Так як товариство користується кредитами, то є схильнiсть до
кредитного ризику
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння у ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" вiдсутнiй.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування вищевказаного кодексу. Крiм того, акцiї Товариства на
фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб.
У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
23.04.2019
Кворум зборів
99,85
Опис
ПРОТОКОЛ №23/04/19
РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "ЕКО-ДIМ"
(код за ЄДРПОУ 05393518, далi - Товариство)
м. Львiв
Дата проведення Загальних зборiв
Мiсце проведення Загальних зборiв
конференцзал
Час початку реєстрацiї учасникiв
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв
Час вiдкриття Загальних зборiв

23.04.2019р.
- 23 квiтня 2019 року
- м. Львiв, вул. Плугова, 2,
- 09 годин 30 хвилин
- 09 годин 50 хвилин
- 10 годин 00 хвилин

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь та право голосу у рiчних
Загальних зборах акцiонерiв Товариства складено станом на 24:00
17.04.2019р. Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв
Товариства становить 51 (п'ятдесят одна) особа, яким належить 87574
(вiсiмдесят сiм тисяч п'ятсот сiмдесят чотири) штуки простих iменних
акцiй, в тому числi 80719 (вiсiмдесят тисяч сiмсот дев'ятнадцять) штуки
простих iменних акцiй, що враховуються при визначеннi кворуму та
надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до
компетенцiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2019р.
(далi - "Загальнi збори").
Загальнi збори мають кворум з усiх питань порядку денного за умови
реєстрацiї для участi у Загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є
власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих простих iменних акцiй
Товариства, що складає 40359,5 (сорок тисяч триста п'ятдесят дев'ять цiлих
i п'ять десятих) штуки голосуючих простих iменних акцiй плюс одна

голосуюча проста iменна акцiя Товариства.
Для участi в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сiм) осiб, яким належить
80598 (вiсiмдесят тисяч п'ятсот дев'яносто вiсiм) штуки простих iменних
акцiй Товариства, в тому числi 80598 (вiсiмдесят тисяч п'ятсот дев'яносто
вiсiм) штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить
99,7 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.
Кворум Загальних зборiв становить 99,85 вiдсоткiв.
Таким чином, вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi
товариства" рiчнi Загальнi збори вiд 23 квiтня 2019 року мають кворум i
визнаються правомочними (протокол Реєстрацiйної комiсiї №2/23/04/19 вiд
23 квiтня 2019 року додається).
Рiшенням Наглядової ради Товариства №08/04/19 вiд 08.04.2019р. було
уповноважено Голову та обрано секретаря Загальних зборiв. Головування
на Загальних зборах покладено на юрисконсульта Товариства Чупахiна
Iвана Робертовича. Секретарем зборiв обрано юрисконсульта Товариства
Фалюту Василя Iгоровича.
До обрання лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах,
роз'яснення щодо порядку голосування та з iнших питань, пов'язаних iз
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає
тимчасова лiчильна комiсiя призначена рiшенням Наглядової ради,
оформленим проколом №08/04/19 вiд 08.04.2019р. Повноваження
тимчасової лiчильної комiсiї в складi Голови комiсiї - головного
юрисконсульта Сухоцького Михайла Петровича та члена комiсiї начальника вiддiлу економiчної безпеки Товариства Семаня Андрiя
Євстахiйовича дiйснi до обрання Загальними зборами лiчильної комiсiї.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Питання №1: Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв;
Питання №2: Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства;
Питання №3: Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства Питання №4: Про затвердження рiчного звiту
Товариства;
Питання №5: Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у
2018 роцi та нерозподiленого прибутку за 2017 рiк;
Питання №6: Про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, за умови подальшого погодження таких правочинiв
Наглядовою радою Товариства, а саме договорiв кредиту, договорiв
застави, договорiв iпотеки, iнвестицiйних договорiв, договорiв про
передачу функцiй замовника будiвництва,
договорiв про спiльне
будiвництво житла та договорiв будiвельного генпiдряду i пiдряду,
договорiв поставки та договорiв на закупiвлю робiт, у тому числi за
державнi кошти, якi можуть вчинятися Товариством до "23" квiтня 2020
року.Про визначення Голови Правлiння уповноваженою особою на

пiдписання вищезазначених значних правочинiв, якi можуть вчинятися у
ходi поточної господарської дiяльностi Товариства до "23" квiтня 2020 року.
Питання №7: Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової
ради Товариства;
Питання №8: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
Питання №9: Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з
Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради Товариства;
Питання №10: Про вiдмiну Принципiв корпоративного управлiння
Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ";
Питання №11: Про внесення змiн до Статуту у зв'язку з приведенням його
у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Затвердження
Статуту Товариства у новiй редакцiї. Про уповноваження Голови та
секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Про уповноваження Голови Правлiння Товариства здiйснити усi необхiднi
дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих
документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
Питання №12: Про схвалення рiшення Наглядової ради щодо обрання
аудиторської компанiї для висловлення думки та перевiрки iнформацiї, що
включається до складу звiту про корпоративне управлiння Товариства.
Пропозицiй, доповнень до порядку денного в перiод пiдготовки до
рiчних загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Про проведення
рiчних загальних зборiв та про перелiк питань, що виносяться на
голосування, згiдно з проектом порядку денного, акцiонери "Приватного
акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" повiдомленi
персонально.
Також
iнформацiя
розмiщена
на
веб-сторiнцi
https://holding.eko-dim.com/.
Щодо першого питання порядку денного: Про обрання лiчильної комiсiї
Загальних зборiв.
Слухали: Голову Загальних зборiв, який зазначив, що для пiдрахунку
голосiв, роз'яснення щодо порядку голосування та з iнших питань,
пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах
акцiонерам необхiдно обрати лiчильну комiсiю, яка буде дiяти до
завершення Загальних зборiв.
Проект рiшення: Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну
комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї - Сухоцького Михайла
Петровича; члена лiчильної комiсiї - Семаня Андрiя Євстахiйовича.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Виступив: Голова тимчасової лiчильної комiсiї Сухоцький М.П., який
проiнформував, що:
- голосування з даного питання порядку денного на Загальних зборах вiд
23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетеня.

одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення
першого питання порядку денного Загальних зборiв.
рiшення з питання 1 порядку денного приймається простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у
Загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято
рiшення:
Обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi
Голови лiчильної комiсiї - Сухоцького Михайла Петровича; члена лiчильної
комiсiї - Семаня Андрiя Євстахiйовича.
Виступив: Голова лiчильної комiсiї Сухоцький М.П., який проiнформував,
що голосування з питань порядку денного на Загальних зборах вiд
23.04.2019р. проводиться з використанням бюлетенiв, форма яких
затверджена рiшеннями Наглядової ради, оформленими протоколами
№05/04/19 вiд 05.04.2019р. та №15/04/19 вiд 15.04.2019р. щодо кандидатiв
до складу Наглядової ради Товариства в такому порядку:
- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, окрiм восьмого
питання порядку денного щодо обрання Наглядової ради Товариства, яке
здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
- рiшення з питань 2-5,7,9,10,12 порядку денного приймається простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi у
Загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
- рiшення з питання 6 порядку денного приймається бiльш, як 50
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
- голосування з питання 8 порядку денного здiйснюється шляхом
кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - це голосування пiд
час обрання осiб до складу органу Товариства, коли загальна кiлькiсть
голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного
товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi
таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома
кандидатами. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени
Наглядової ради вважаються обраними, а орган товариства вважається

сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу
органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад
Наглядової ради Товариства становить 3 особи.
- рiшення з питання 11 порядку денного приймається бiльш як трьома
чвертями голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у
Загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Щодо другого питання порядку денного: Про прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
Слухали: Голову Правлiння Товариства Артемовича Iгоря Володимировича,
який оголосив звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
Проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Роботу Правлiння у 2018
роцi визнати задовiльною.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято
рiшення:
Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Роботу Правлiння у 2018 роцi визнати
задовiльною
Щодо третього питання порядку денного: Про прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства
Слухали: Голову Наглядової ради Лепецького Юрiя Iгоровича, який
оголосив звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за
2018 рiк.
Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради про результати
дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Роботу Наглядової ради у 2018 роцi
визнати задовiльною.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято
рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства у
2018 роцi. Роботу Наглядової ради у 2018 роцi визнати задовiльною.
Щодо четвертого питання порядку денного: Про затвердження рiчного
звiту Товариства.
Слухали: Голову Загальних зборiв, який запропонував акцiонерам
ознайомитися з рiчним звiтом Товариства за 2018 рiк та запропонував
затвердити цей рiчний звiт.
Проект рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного
прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
Щодо п'ятого питання порядку денного: Про розподiл прибутку Товариства
за пiдсумками роботи у 2018 роцi та нерозподiленого прибутку за 2017 рiк.
Слухали: Голову Загальних зборiв, який доповiв, що згiдно з фiнансовою
звiтнiстю за 2018 рiк ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" має чистий
прибуток у розмiрi 15167436,51 грн. та нерозподiлений прибуток за 2017
рiк у розмiрi 9558998,29 грн. i необхiдно прийняти рiшення щодо їх
використання.
Проект рiшення:
Чистий прибуток Товариства за 2018 рiк у розмiрi 15167436,51 грн. та
нерозподiлений прибуток за 2017 рiк у розмiрi 9558998,29 грн. скерувати
на розвиток Товариства.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.

За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного рiшення:
Чистий прибуток Товариства за 2018 рiк у розмiрi 15167436,51 грн. та
нерозподiлений прибуток за 2017 рiк у розмiрi 9558998,29 грн. скерувати
на розвиток Товариства.
Щодо шостого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, за умови подальшого погодження таких
правочинiв Наглядовою радою Товариства, а саме договорiв кредиту,
договорiв застави, договорiв iпотеки, iнвестицiйних договорiв, договорiв
про передачу функцiй замовника будiвництва, договорiв про спiльне
будiвництво житла та договорiв будiвельного генпiдряду i пiдряду,
договорiв поставки та договорiв на закупiвлю робiт, у тому числi за
державнi кошти, якi можуть вчинятися Товариством до "23" квiтня 2020
року. Про визначення Голови Правлiння уповноваженою особою на
пiдписання вищезазначених значних правочинiв, якi можуть вчинятися у
ходi поточної господарської дiяльностi Товариства до "23" квiтня 2020 року.
Слухали: Голову Загальних зборiв, який роз'яснив необхiднiсть згiдно
чинного законодавства отримання погодження загальними зборами значних
договорiв, якi будуть вчинятися Товариством до "23" квiтня 2020 року.
Гранична сумарна вартiсть кожного iз вказаних правочинiв не перевищує
подвiйної вартостi активiв станом на 31 грудня 2018 року.
Проект рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних
правочинiв, за умови подальшого погодження таких правочинiв
Наглядовою радою Товариства, а саме договорiв кредиту, договорiв
застави, договорiв iпотеки, iнвестицiйних договорiв, договорiв про
передачу функцiй замовника будiвництва, договорiв про спiльне
будiвництво житла та договорiв будiвельного генпiдряду i пiдряду,
договорiв поставки та договорiв на закупiвлю робiт, у тому числi за
державнi кошти, якi можуть вчинятися Товариством до "23" квiтня 2020
року, за умови що гранична сумарна вартiсть кожного iз вказаних
правочинiв не перевищує подвiйної вартостi активiв станом на 31 грудня
2018 року.
Визначити, що уповноваженою особою на пiдписання вищезазначених
значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської
дiяльностi Товариства до "23" квiтня 2020 року, є Голова Правлiння
Товариства
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.

Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято
рiшення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, за умови
подальшого погодження таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, а
саме договорiв кредиту, договорiв застави, договорiв iпотеки,
iнвестицiйних договорiв, договорiв про передачу функцiй замовника
будiвництва, договорiв про спiльне будiвництво житла та договорiв
будiвельного генпiдряду i пiдряду, договорiв поставки та договорiв на
закупiвлю робiт, у тому числi за державнi кошти, якi можуть вчинятися
Товариством до "23" квiтня 2020 року, за умови що гранична сумарна
вартiсть кожного iз вказаних правочинiв не перевищує подвiйної вартостi
активiв станом на 31 грудня 2018 року.
Визначити, що уповноваженою особою на пiдписання вищезазначених
значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської
дiяльностi Товариства до "23" квiтня 2020 року, є Голова Правлiння
Товариства
Щодо сьомого питання порядку денного: Про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства
Слухали: Голову Загальних зборiв, який повiдомив, що для обрання нового
складу Наглядової ради Товариства необхiдно припинити повноваження
дiючих членiв Наглядової ради.
Проект рiшення: Достроково припинити повноваження членiв Наглядової
ради Товариства
Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято

рiшення:
Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства
Щодо восьмого питання порядку денного: Про обрання членiв Наглядової
ради Товариства
Слухали: Голову Загальних зборiв, який ознайомив присутнiх iз
пропозицiями акцiонера Артемовича В.I. щодо кандидатiв у члени
Наглядової ради Товариства. Зазначенi пропозицiї складенi у вiдповiдностi
до вимог чинного законодавства та поданi до Товариства у встановлений
законом термiн. Всi запропонованi кандидати у члени Наглядової ради
надали згоду на обрання їх членами Наглядової ради Товариства на
Загальних зборах. Прiзвища, iм'я, по-батьковi та iнформацiя про кандидатiв
внесенi до бюлетенiв для кумулятивного голосування.
Пiдсумки голосування:
Заплатинський Мирослав Iванович - представник акцiонера - 80598
кумулятивних голосiв вiдданих "за" кандидата;
Лепецький Юрiй Iгорович - 80598 кумулятивних голосiв вiдданих "за"
кандидата;
Артемович Марiя Ярославiвна - 80598 кумулятивних голосiв вiдданих "за"
кандидата.
За результатами кумулятивного голосування з восьмого питання порядку
денного прийнято рiшення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осiб:
Заплатинського Мирослава Iвановича - представника акцiонера;
Лепецького Юрiя Iгоровича - акцiонера Товариства;
Артемович Марiю Ярославiвну - акцiонера Товариства.
Щодо дев'ятого питання порядку денного: Про затвердження умов
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та
членами Наглядової ради Товариства
Слухали: Голову Загальних зборiв, який ознайомив присутнiх акцiонерiв з
проектами договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової
ради Товариства.
Проект рiшення: Затвердити умови трудових та цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради
Товариства. Встановити, що вiдповiдний договiр пiдписується за згодою
сторiн. Затвердити винагороду Головi Наглядової ради Товариства у розмiрi
подвiйного посадового окладу Голови Правлiння Товариства та членам
Наглядової ради Товариства у розмiрi одного посадового окладу Голови
Правлiння Товариства за їх письмовою заявою. Уповноважити Голову
Правлiння Товариства пiдписати договори з Головою та членами
Наглядової ради Товариства.

Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного
прийнято рiшення:
Затвердити
умови трудових та цивiльно-правових договорiв,
що
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Встановити, що вiдповiдний договiр пiдписується за згодою сторiн.
Затвердити винагороду Головi Наглядової ради Товариства у розмiрi
подвiйного посадового окладу Голови Правлiння Товариства та членам
Наглядової ради Товариства у розмiрi одного посадового окладу Голови
Правлiння Товариства за їх письмовою заявою.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати договори з Головою
та членами Наглядової ради Товариства.
Щодо десятого питання порядку денного: Про вiдмiну Принципiв
корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
Слухали: Голову Загальних зборiв, який роз'яснив, що у результатi
прийняття змiн до чинного законодавства щодо регулювання дiяльностi
акцiонерних товариств до приватного акцiонерного товариства вiдсутня
вимога щодо затвердження Принципiв корпоративного управлiння. У
зв'язку iз цим запропонував вiдмiнити Принципи корпоративного
управлiння Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя
"ЕКО-ДIМ".
Проект рiшення:Вiдмiнити Принципи корпоративного управлiння
Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ".
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався"- 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято
рiшення:
Вiдмiнити Принципи корпоративного управлiння Приватного акцiонерного
товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
Щодо одинадцятого питання порядку денного: Про внесення змiн до
Статуту у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до вимог чинного
законодавства України. Затвердження пiдписати Статут Товариства у новiй
редакцiї. Про уповноваження Голови Правлiння Товариства здiйснити усi
необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до
установчих документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi
довiреностей.
Слухали: Голову Загальних зборiв, який ознайомив акцiонерiв iз проектом
нової редакцiї Статуту та запропонував його затвердити у зв'язку з
необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до вимог чинного
законодавства України .
Проект рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства у зв'язку з
приведенням його у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України,
шляхом викладення в новiй редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря
Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для
забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих
документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного
прийнято рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у
вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення
в новiй редакцiї.
Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут
Товариства у новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства здiйснити усi необхiднi дiї для
забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих
документiв в органах державної реєстрацiї, з правом видачi довiреностей.

Щодо дванадцятого питання порядку денного: Про схвалення рiшення
Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанiї для висловлення
думки та перевiрки iнформацiї, що включається до складу звiту про
корпоративне управлiння Товариства
Слухали: Голову Загальних зборiв, який повiдомив, що рiшенням
Наглядової ради, оформленим протоколом №04/03/2019 вiд 04.03.2019р.
для проведення аудиторської перевiрки, а саме для проведення перевiрки
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства за перiод з 01
сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, обрано приватне пiдприємство
"Львiв-аудит", визначено умови договору, що укладатиметься з аудитором
Товариства та уповноважено Голову Правлiння Товариства Артемовича
Iгоря Володимировича на пiдписання вiд iменi Товариства Договору з
аудитором Товариства. У зв'язку iз цим запропонував такий проект рiшення
з даного питання порядку:
Проект рiшення: Схвалити рiшення Наглядової ради щодо обрання
аудиторської компанiї для висловлення думки та перевiрки iнформацiї, що
включається до складу звiту про корпоративне управлiння Товариства
Питань та зауважень не надходило. Iнших проектiв рiшення не було.
Пiдсумки голосування:
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.
Голосували: "За" - 80598 голосiв, що становить - 100% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Проти" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
"Утримався" - 0 голосiв, що становить - 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято
рiшення:
Схвалити рiшення Наглядової ради щодо обрання аудиторської компанiї
для висловлення думки та перевiрки iнформацiї, що включається до складу
звiту про корпоративне управлiння Товариства.
Рiшення рiчних загальних зборiв вважається прийнятим з моменту
складення протоколiв про пiдсумки голосування. Пiдсумки голосування
оголошенi по кожному питанню. Зауважень до ведення Загальних зборiв не
надходило.
Голова Загальних зборiв оголосив рiчнi Загальнi збори ПрАТ "Холдингова
компанiя "ЕКО-ДIМ" вiд 23 квiтня 2019 року закритими.

Голова Загальних зборiв _______________ Чупахiн I.Р.

Секретар Загальних зборiв _______________ Фалюта В. I.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Інше
(зазначити)

позачерговi збори у зiтному перiодi не проводилися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
позачерговi збори
Інше (зазначити)
акцiонерiв у звiтному
перiодi не скликалися
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
1
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

комiтетiв у складi Нагядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по
батькові
Заплатинський Мирослав
Iванович
Опис:
Артемович Марiя
Ярославiвна
Опис:
Лепецький Юрiй Iгорович
Опис:

Посада
член Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Обраний Загальними зборами акцiонерiв (протокол №23/04/19 вiд
23.04.2019р.).
член Наглядової ради
X
Обрана Загальними зборами акцiонерiв (протокол №23/04/19 вiд
23.04.2019р.).
Голова Наглядової ради
X
Обраний Загальними зборами акцiонерiв (протокол №23/04/19 вiд
23.04.2019р.) та засiданням Наглядової ради (протокол №23/04/19
вiд 23.04.2019р.)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Про вiдчуження примiщення Товариства та уповноваження пiдписати договiр.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про повiдомлення акцiонера щодо замiни свого представника у Наглядовiй радi
Про вiдчуження примiщення Товариства та уповноваження пiдписати договiр.
Про уповноваження пiдписати договiр
Про вiдчуження примiщення Товариства та уповноваження пiдписати договори.
Про вiдчуження примiщення Товариства та уповноваження пiдписати договiр.
Про обрання аудитора, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та уповноваження
пiдписати договiр.
Розгляд звiтiв Правлiння та НР
Про купiвлю квартири та уповноваження пiдписати договiр купiвлi-продажу
Про проведення зборiв акцiонерiв
Про передачу квартир у власнiсть та уповноваження пiдписати акти приймання-передачi
житлових примiщень
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про вiдчуження примiщення Товариством та уповноваження пiдписати договiр купiвлi-продажу.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про вiдчуження примiщення Товариством, мiни примiщення та уповноваження пiдписати
договори купiвлi-продажу та мiни.
Про затвердження порядку денного загальних зборiв, форми i тексту бюлетенiв
Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, реєстрацiйної комiсiї та тимчасової
лiчильної комiсiї
Про створення Фонду фiнансування будiвництва
Про внесення пропозицiй щодо кандидатур до НР, затвердження форми i тексту бюлетенiв
Про обрання Голови НР
Про затвердження рiчної iнформацiї емiтента за 2018 рiк.
Про змiну мiсцезнаходження товариства та уповноваження здiйснити реєстрацiю змiни.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про внесення змiн в кредитний договiр та змiни в iпотечний договiр та уповноваження
пiдписати необхiднi змiни до договорiв.
Про участь у загальних зборах ТзОВ "Варiант-Будзапас"
Щодо вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї, надання в iпотеку та уповноваження пiдписати
договори.
Про надання згоди на вчинення значного правочину
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про звiльнення та обрання Голови Правлiння, уповноваження на пiдписання документiв та
подання документiв про змiни вiдомостей щодо Товариства.
Про уповноваження на пiдписання документiв.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про внесення змiн про Товариство, що мiстяться в ЄДР та уповноваження пiдписати необхiднi
документи.

Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про змiну кiлькiсного складу Пралiння та обрання члена Правлiння
Про внесення змiн про Товариство, що мiстяться в ЄДР та уповноваження пiдписати необхiднi
документи.
Про обрання особи, яка має право вчиняти дiї вiд iменi товариства без довiреностi та
уповноваження здiйснити державну реєстрацiю змiн вiдомостей про Товариство.
Про вiдчуження примiщень Товариством та уповноваження пiдписати договори купiвлi-продажу.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про вiдчуження Товариством машиномiсця та уповноваження пiдписати договiр купфвлiпродажу.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про дострокову передачу квартири та уповноваження пiдписати акт приймання-передачi
житлових примiщень.
Про вiдчуження примiщення Товариством, мiни примiщення та уповноваження пiдписати
договори купiвлi-продажу та мiни.
Про обрання суб'єкта оцiночної дiяльностi для здiйснення оцiнки майна Товариства, яке
пропонується в iпотеку
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про купiвлю частки у статутному капiталi, уповноваження пiдписати договiр купiвлi-продажу та
акт приймання-передачi частки, здiйснення державної реєстрацiї.
Про вiдчуження квартири та уповноваження пiдписати договiр.
Про надання згоди на вчинення значного правочину.
Про пропозицiю щодо укладення Генерального договору про здiйснення кредитування та
вiдкриття кредитної лiнiї, звернення до товариств виступити поручителями по вiдповiдних
кредитних зобов'язаннях, надання в iпотеку, уповноваження пiдписати договори та iншi
документи.
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах КБП "Галичартбуд"
Про участь у загальних зборах ТзОВ "Потокiвський цегельний завод"
Про вiдчуження примiщення Товариством та уповноваження пiдписати договiр купiвлi-продажу.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Розмiр винагороди затверджується Загальними зборами акцiонерiв та
(запишіть)
виплачується за письмовою згодою членiв та Голови Наглядової ради. У

звiтному роцi таких згод не було.
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння - Артемович Володимир
Iлькович;
Члени Правлiння:
Артемович Iгор Володимирович
Хмарська Iрина Володимирiвна;
Кликоцький Микола Ярославович;
Сташинський Андрiй Михайлович;
Логай Вiра Омелянiвна

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння виконує функцiї Голови
колегiального виконавчого органу Товариства
та керує його роботою.
Члени Правлiння зобов'язанi:
дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй
посадi за подiбних обставин;
керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням про Правлiння,
iншими внутрiшнiми документами
Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними
зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладення
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть;
- дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом;
- не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у
зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також не використовувати
її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

- контролювати пiдготовку i своєчасне
надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння,
зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати
додаткову нформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiднi напрямки роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних
пiдроздiлiв Товариства у вiдповiдностi до
розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi та
Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх
документiв Товариства.
Компетенцiя Правлiння визначається чинним
законодавством України, Статутом Товариства
та Положенням про Правлiння ПрАТ
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ".

Опис

Правлiння є колегiальним виконавчим
органом Товариства, який здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю та
органiзовує виконання рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради
Товариства.Кiлькiсний склад Правлiння
визначається Наглядовою радою i на кiнець
звiтного перiоду становить 5 осiб. До складу
Правлiння входять Голова та члени Правлiння.
У випадку тимчасової неможливостi
виконання Головою Правлiння своїх
повноважень, його повноваження за рiшенням
Правлiння тимчасово виконує (здiйснює) один
iз членiв Правлiння. Правлiння пiдзвiтне
Загальним зборам i Наглядовiй радi
Товариства.

Примітки
Кiлькiсний склад Правлiння встановлено рiшенням Наглядової ради (протокол №20/08-19 вiд
20.08.2019р. ) i становить 6 осiб.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні

акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
положення "Про корпоративного секретаря"

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформаці Документи
Копії
Інформаці
діяльність акціонерного розповсюджує
я
надаються докумен
я
товариства
ться на
оприлюдн
для
тів
розміщуєт
загальних
юється в ознайомлен надають
ься на
зборах
загальнод
ня
ся на
власній
оступній
безпосеред
запит
інтернетінформаці
ньо в
акціонер
сторінці
йній базі
акціонерно
а
акціонерн
даних
му
ого
Національ товаристві
товариства
ної комісії
з цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних

паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
Аудиторська фiрма залучалася для висловлення своєї думки щодо
(зазначити)
iнформацiї, зазначеної у пунктах Звiту про корпоративне управлiння.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Ревiзiйна комiсiя не створена
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2

Артемович Володимир Iлькович
Артемович Iгор Володимирович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

75,0999
13,4629

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
87 574

Кількість акцій
з обмеженнями
6 741

Підстава виникнення обмеження
Вiдповiдно до даних реєстру станом
на 31 грудня 2019 року власникiв
акцiй Товариства, загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй Товариства
становить 80833 штуки простих
iменних акцiй, що становить 92,3%
вiд загальної кiлькостi акцiй
Товариства, i якi належать однiй
юридичнiй особi - 0,14% та 9
фiзичним особам - 99,86%
голосуючих акцiй.
Iншi власники не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi та не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК
вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.
Акцiонер, який не зареєструвався
для участi у Загальних зборах, не
має права брати участь у Загальних
зборах та голосувати на них. Акцiї
Товариства, якi належать юридичнiй
особi, що перебуває пiд контролем
Товариства, не враховуються при
визначеннi кворуму Загальних

Дата
виникнення
обмеження
11.10.2014

зборiв та не дають права участi у
голосуваннi на Загальних зборах.
Iнших обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть
на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Членом Наглядової ради
Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери
або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з
iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера,
розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного
голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником
акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв)
або чи є вiн незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту
його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника
акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член
Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової
ради. Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової
ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути
припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу
Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися
для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв),
представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи
акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та
сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не
може бути одночасно членом Правлiння Товариства. Кiлькiсний склад Наглядової ради
встановлюється Загальними зборами i має становити не менше 3 осiб, у т.ч. Голова Наглядової
ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше
половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi
Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства
обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу Наглядової ради у вiдповiдностi до законодавства. Загальнi збори можуть в будь-який час
та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв
повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за
його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; у разi
неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; у разi набрання
законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; у разi смертi, визнання його
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. у разi отримання
Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником
акцiонера. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися
тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.
Голова та члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три)
роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання)
повноважень Голови та (або) членiв Правлiння Товариства. Контракт, що укладається з кожним
членом Правлiння та Головою Правлiння, вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради
чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Голови та членiв Правлiння
встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. У разi тимчасової неможливостi
виконання Головою Правлiння своїх повноважень, його повноваження за рiшенням Правлiння
тимчасово виконує (здiйснює) один iз членiв Правлiння. Повноваження Голови Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження
члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада може в
будь-який час та з будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання)
повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правлiння.

9) повноваження посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради мають право брати участь у будь-яких засiданнях менеджменту
Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну
для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти)
робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння
Товариства або Корпоративного секретаря Товариства, вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової ради, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та
Положенням про Наглядову раду. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради
за її рiшенням.
Голова Правлiння Товариства має право: - дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства,
представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної
влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм
власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. Iнший член Правлiння в

порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими
повноваженнями за погодженням з Наглядовою радою; - вчиняти вiд iменi Товариства правочини
та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням
обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi Статутом
Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. Зокрема, вчиняти вiд iменi Товариства
правочини щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством
нерухомого майна, цiна (вартiсть) якого за вiдповiдним правочином не перевищує 2000000,00
(два мiльйони) гривень на момент укладення такого правочину; - з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником
коштiв та майна Товариства; - видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд
iменi Товариства; - приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до
них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i
вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi
стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi
договори з керiвниками фiлiй та представництв; - видавати накази та розпорядження в межах
своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є
обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також
керiвниками фiлiй та представництв.
Члени Правлiння мають право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про
Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених повноважень
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства,
iнiцiювати скликання засiдання Правлiння, вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та
голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння, надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення Правлiння, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Голова Правлiння органiзовує проведення засiдання Правлiння та головує на ньому. У разi
вiдсутностi Голови Правлiння на засiданнi Правлiння за рiшенням Правлiння головує один iз
членiв Правлiння.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
<< ЛЬВIВ-АУДИТ>>
Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 4771
Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львiв, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9
поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
СТОСОВНО IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "ЕКО-ДIМ"

ЗА 2019 РIК
У вiдповiдностi до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", згiдно вимог статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та
доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013
року зi змiнами та доповненнями (далi - Положення №2826) та iнших нормативних актiв, нами,
незалежною аудиторською фiрмою Приватним пiдприємством "ЛЬВIВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрi
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 4771) проведено перевiрку звiту про
корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКОДIМ" (надалi - Товариство) за 2019 рiк. Перевiрку здiйснено, зокрема, у вiдповiдностi до
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi,
що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає
незалежного висловлення висновку щодо предмета перевiрки. Висновок з надання впевненостi
адресується, зокрема, акцiонерам та управлiнському персоналу, Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
Звiту про корпоративне управлiння, яка є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема,
рiчного звiту керiвництва вiдповiдно Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення iнформацiї щодо предмета
перевiрки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки з надання впевненостi щодо Звiту про
корпоративне управлiння (пункти 5-9, вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок") на основi результатiв проведеної перевiрки у вiдповiдностi до вимог
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародної концептуальної основи завдань з
надання впевненостi, Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою
України в якостi нацiональних нормативiв аудиту.
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Приватне пiдприємство "Львiв-Аудит".
79026, м. Львiв, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56
ЄДРПОУ 38057404
Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 4771
Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львiв, МФО
325365.
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Назва товариства
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
Скорочене найменування ПрАТ "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"

Мiсце знаходження 79024, Україна, м. Львiв, вул. Бескидська, буд.44
Код ЄДРПОУ 05393518
Голова правлiння

Артемович В.I.

Опис виконаної роботи
Перевiрка передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання доказiв щодо iнформацiї
та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання Звiту корпоративного
управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Нами перевiрено iнформацiю
згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо пунктiв 1-4
Звiту про корпоративне управлiння та отримано усi пiдстави для висловлення своєї думки щодо
iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї
думки.
Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3
глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне
управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Приватного
акцiонерного товариства "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" розкрита вiрно та вiдповiдає
дiйсному стану корпоративного управлiння в товариствi.
Думка щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк:
на нашу думку, Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ" дотрималося
в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України "Про акцiонернi товариства", статуту
товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану
корпоративного управлiння в товариствi.
Звiт з надання впевненостi складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано
ЗАМОВНИКУ, третiй - ВИКОНАВЦЮ.
Директор, аудитор (сертифiкат №006807 виданий згiдно рiшення АПУ
вiд "28" квiтня 2011 р. № 230/2. Строк дiї продовжено до "28" квiтня 2021р. згiдно рiшення АПУ
вiд 31 березня 2016 року)
А.Я. Чух
м. Львiв
14 квiтня 2020 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
фiзична особа
фiзична особа
Усього

65 768
11 790
77 558

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
75,0999
13,4629
88,5628

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
65 768
0
11 790
0
77 558
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi

87 574

5,00

Права та обов'язки
Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй:
Кожною простою акцiєю Товариства її власникуакцiонеру надається однакова сукупнiсть прав,
включаючи права на:
участь в управлiннi Товариством; отримання
дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства
частини його майна або вартостi цього майна;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання
на Загальних зборах акцiонерiв Товариства), крiм
випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть
мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та
цим Статутом. Акцiонери Товариства мають право
укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi
уклали такий договiр, покладаються додатковi
обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у Загальних
зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть їх
недотримання. Такий договiр укладається в простiй
письмовiй формi. Акцiонер - власник простих акцiй
Товариства має переважне право придбавати
розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi
приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi
простих акцiй. Акцiонери Товариства мають
переважне право на придбання акцiй, що продаються
iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на
умовах, запропонованих акцiонером третiй особi,
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з
них.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
нi

Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; виконувати рiшення Загальних зборiв,
iнших органiв Товариства; виконувати свої
зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi
з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в
порядку та засобами, що передбаченi Статутом
Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi
законами України.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
27.04.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
22/13/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA 4000118814

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
5
87 574
437 870
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Розмiщення - закрте. Публiчної пропозицiї Емiтент не здiйснювавв. Допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового
реєстру не здiйснювався.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Артемович Володимир Iлькович
Артемович Iгор Володимирович
Артемович Марiя Ярославiвна
Леськiв Андрiй Степанович
Усього

2
65 768
11 790
2 827
155
80 540

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
75,0999
13,4629
3,2281
0,177
91,9679

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
65 768
11 790
2 827
155
80 540

5
0
0
0
0
0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
22.04.2011

2
22/13/1/11

3
UA4000118814

4
87 574

5
437 870

6
80 833

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
6 741

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
22 394
19 638
143
105
3 654
2 695
6 028
4 216
10 738
10 738
1 831
1 884
3 741

4 259

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
22 394
19 638
143
105
3 654
2 695
6 028
4 216
10 738
10 738
1 831
1 884
3 741

4 259

2 003
2 591
0
0
2 003
2 591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 738
1 668
0
0
1 738
1 668
0
0
0
0
0
0
26 135
23 897
0
0
26 135
23 897
Обмежень на використання майна немає. Термiн користування
основними засобами необмежений.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
46 543
55 008
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
438
438
Скоригований статутний капітал
438
438
(тис.грн)
Опис
Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi
активiв та всiхвидiв зобов'зань i забезпечень, вiдображених в Балансi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал 46105 тис.грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на
46105 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.
Зменшення статутного капiталу не вiимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
довгостроковий кредит
Зобов’язання за цінними паперами

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
24 000

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

23.12.2019
X

24 000
0

17,5
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X
22.03.2021
X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 934

X

X

X

1 250

X

X

X
31 777
X
X
X
59 961
X
X
Розмiр отримуваних кредитiв за звiтний перiод не перевищує
9% активiв. Зобов'язань за цiнними паперами немає.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н, м. Київ, Тропiнiна,
7Г
АВ 581322
ДКЦПФР
09.09.2006
(044)3641646
(044) 363-04-03
юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
Договiр №Е-3365 вiд 01.04.2011
Приватне пiдприємство "ЛьвiвАудит"Приватне пiдприємство "ЛьвiвАудит"Приватне пiдприємство "ЛьвiвАудит"Приватне пiдприємство "Львiваудит"
Приватне підприємство
38057404

Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

79026, Україна, Львівська обл.,
Франкiвський р-н, м. Львiв, Рубчака,
21-В/9
006807
АПУ
28.04.2011
097-463-03-56
(032)2450808
аудитор (аудиторська фiрма), яка надає
аудиторськi послуги емiтенту
ДОГОВIР № 1/160419 вiд 16.04.2019р.
Акцiонерне товариство "Унiверсал
Банк"
Акціонерне товариство
21133352
04114, Україна, Київська обл.,
Оболонський р-н, м. Київ,
Автозаводська, 54/19
АВ 483454
ДКЦПФР
22.07.2009
(032)2390964
(032)2390964
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв
АТ
"Унiверсал
Банк"
здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача цiнних паперiв

Підприємство

КОДИ
Дата
Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"
Львівська область, Личакiвський р-н

01.01.2020

Територія
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Будівництво житлових і нежитлових
діяльності
будівель
Середня кількість працівників: 392
Адреса, телефон: 79024 м. Львiв, Бескидська, буд, 44, (032)224-94-74
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

05393518

за КОАТУУ

4610137200

за КОПФГ

230

за КВЕД

41.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001
На кінець
звітного
періоду
4

2

На початок
звітного
періоду
3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

3
115
( 112 )
51 669
24 397
58 689
( 34 292 )
1 738
2 085
( 347 )
0
0
(0)

12
127
( 115 )
193 213
22 229
59 684
( 37 455 )
1 668
2 085
( 417 )
0
0
(0)

1030

734

6 451

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1090
1095

0
78 541

0
223 573

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

22 633
12 692
0
0
9 941
0
0
0

24 016
16 406
0
0
7 610
0
0
0

1125

31 551

15 214

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

3 790
32
0
0
0
183
0
118
0
118
5
0

4 135
42
0
0
0
0
0
100
0
100
5
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
61
58 373

0
0
0
0
1 015
44 527

1200

0

0

1300

136 914

268 100
На кінець
звітного
періоду
4
438
0
1 892
0
0
0
101
44 112
(0)
(0)

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

438
0
1 915
26
0
0
101
52 528
(0)
(0)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
55 008
46 543
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
31 187
161 596
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
31 187
161 596
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
20 729
24 000
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
19 348
18 466
розрахунками з бюджетом
1620
1 114
2 324
у тому числі з податку на прибуток
1621
2
0
розрахунками зі страхування
1625
431
610
розрахунками з оплати праці
1630
1 846
2 417
одержаними авансами
1635
10
3 011
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
4 848
5 652
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
2 393
3 481
Усього за розділом IІІ
1695
50 719
59 961
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
136 914
268 100
Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 р. станвить 22229 тис.грн.
Керівник

Артемович Володимир Iлькович

Головний бухгалтер

Логай Вiра Омелянiвна

Підприємство

КОДИ
Дата
Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"

01.01.2020
за ЄДРПОУ

05393518

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801003
За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

216 877

284 868

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 205 491 )
(0)

( 224 922 )
(0)

2090

11 386

59 946

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 302

0
0
0
2 151

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 11 224 )
( 2 374 )
( 5 093 )

( 13 997 )
( 2 930 )
( 23 809 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

21 361

збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( 6 003 )
717
0
0
0
( 2 894 )
(0)
( 285 )
0

(0)
188
0
33
0
( 1 828 )
(0)
( 1 316 )
0

2290

0

18 438

2295
2300

( 8 465 )
0

(0)
-3 271

2305

0

0

2350

0

15 167

2355

( 8 465 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-8 465

0
15 167

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
150 089
Витрати на оплату праці
2505
38 252
Відрахування на соціальні заходи
2510
8 305
Амортизація
2515
3 811
Інші операційні витрати
2520
16 283
Разом
2550
216 740
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
161 546
34 380
7 499
5 032
19 133
227 590
За аналогічний
період
попереднього

року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
87 574
87 574
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
87 574
87 574
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
96,661110
173,190670
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
96,661110
173,190670
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Величина чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з 2019 рiк становила
216877 тис.грн.
Керівник

Артемович Володимир Iлькович

Головний бухгалтер

Логай Вiра Омелянiвна

КОДИ
Дата
Підприємство

01.01.2020
Приватне акцiонерне товариство
"Холдингова компанiя "ЕКО-ДIМ"

за ЄДРПОУ

05393518

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801004
За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

139 006
0
0
130 414
0
5 912
12 622

230 926
0
0
55 239
0
10
689

3025

0

1

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
864
0
0
0
554

0
725
0
0
0
655

3100
3105
3110
3115
3116

( 210 702 )
( 35 027 )
( 9 353 )
( 22 870 )
(2)

( 205 281 )
( 31 776 )
( 8 516 )
( 34 205 )
( 5 082 )

3117

( 14 191 )

( 18 015 )

3118
3135
3140
3145

( 8 677 )
( 4 135 )
(2)
(0)

( 11 107 )
( 3 767 )
( 7 705 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 278 )
7 005

(0)
( 469 )
-3 474

фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
3235
господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415
Примітки: Чистий рух грошових коштiв за 2019 рiк склав -18 тис.грн.
Керівник

Артемович Володимир Iлькович

Головний бухгалтер

Логай Вiра Омелянiвна

24
0

143
0

0
0
0
0

0
0
0
218

0

0

0

0

( 3 540 )
( 871 )
(0)
(0)

(0)
( 3 220 )
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)
-4 387

(0)
-2 859

0
58 811

0
39 867

0

0

6 720

0

(0)
( 55 540 )
(0)
( 5 162 )
(0)

(0)
( 31 468 )
(0)
( 2 052 )
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 7 465 )
-2 636
-18
118
0
100

( 36 )
6 311
-22
140
0
118

КОДИ
Дата

01.01.2020
Приватне акцiонерне товариство "Холдингова компанiя
"ЕКО-ДIМ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05393518

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
438
0

4
1 915
0

5
26
0

6
101
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
52 528
0

4010
4090
4095

0
0
438

0
0
1 915

0
0
26

0
0
101

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
55 008
0

0
0
52 528

0
0
0

0
0
0

0
0
55 008

0

-8 465

0

0

-8 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-23

-26

0

49

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
матеріальне заохочення
Внески учасників:
4240
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
0
0
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
0
-23
Залишок на кінець року
4300
438
1 892
Примітки: У звiтному роцi статутний капiтал Емiтента не змiнювався.
Керівник

Артемович Володимир Iлькович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-26
0

0
101

-8 416
44 112

0
0

0
0

-8 465
46 543

Головний бухгалтер

Логай Вiра Омелянiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Голова Правлiння Товариства Артемович Володимир Iлькович, стверджую, що наскiльки менi
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення
господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

1
24.01.2019
23.04.2019
23.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
25.01.2019
24.04.2019
24.04.2019

07.06.2019

10.06.2019

12.06.2019
20.08.2019
17.12.2019

13.06.2019
21.08.2019
18.12.2019

22.03.2019

22.03.2019

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про проведення загальних зборів

