Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 22
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

президент



Грицюк Олена Миколаївна
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне  товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22908289
4. Місцезнаходження: 01042, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, бульвар  М.Приймаченко, буд.1/27
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)4257387, (044)4257387
6. Адреса електронної пошти: troffuni@ukr.net
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 загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2018 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
www.ukrnaftinvest.prat.in.ua
25.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
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)
X
1) інформація про органи управління

2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- 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)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
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
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
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
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
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
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
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 вчинення значних правочинів

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)
X
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

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:
д/н
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне  товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	A01№770180
3. Дата проведення державної реєстрації
	24.03.1994
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	14175000
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)
	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	72.19 - [2010]Дослiдження  й єксперементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
	09.10 - [2010] Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного газу
	19.20 - [2010] Виробництво продуктiв нафтоперероблення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
	351005
3) Поточний рахунок
	26009580322800
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
5) МФО банку
	351005
6) Поточний рахунок
	26009580322800

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1
2
3
4
5
Геологiчне вивчення , у тому числi дослiдно-промислова розробка, з подальшою промисловою розробкою
№2522
09.08.2004
Державна служба геологiї та надр України
09.08.2024
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї(дозволу): при потребi термiн дозволу буде продовжено
Геологiчне  вивчення, у тому числi дослiдно-промислова розробка, з подальшою промисловою розробкою
№2521
09.08.2004
Державна служба геологiї та надр України
09.08.2024
Опис
Прогноз  щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): при потребi термiн дозволу буде  подовжено.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Президент
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Грицюк Олена Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	746870
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест", 22908289, ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест",директор з економiки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.04.2018, обрано безстроково
9) Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства .Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Плiско Iрина Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	406864
4) Рік народження
	1964
5) Освіта
	середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест", 22908289, ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест",заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	04.08.2011, обрано на невизначений термiн
9) Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Черниш Володимир Валентинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	401678
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	пiдприємець, пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2018, обрано 3(три) роки
9) Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Червiнський Олександр Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	254955
4) Рік народження
	1987
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	4
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	"ТОВ НТI  Україна", ТОВ "НТI Україна",директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2018, обрано 3 (три) роки
9) Опис
	Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член Ради Директорiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Черниш Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	338312
4) Рік народження
	1997
5) Освіта
	вища незакiнчена
6) Стаж роботи (років)
	0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	студент, студент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	
Повноваження та обов"язки визаченi Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй  формах посодовiй особi ємiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа ємiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь яких iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Козаченко Анна Леонiдовна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	210775
4) Рік народження
	1986
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	пiдприємець, пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	27.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	пiдприємець

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Пошук iнвестора та iнвестицiй для подальшого розвитку пiдприємства

2. Інформація про розвиток емітента
Опис дiяльностi.
Товариство "Укрнафтiнвест" є зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про депозитарну систему України", Цивiльного кодексу України, Господарського Кодексу України, iнших чинних законодавчих актiв України. 
Акцiонерами Товариства є юридичнi особи, якi у встановленому законом порядку набули право власностi на акцiї Товариства i мають право володiти такими акцiями згiдно з чинним законодавством України.
 ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест"  має спецiальнi дозволи на користування надрами №№ 2521, 2522 вiд 09.08.2004 р. та проводить дослiдження та розробки у сферi природничих наук (КВЕД 72.19), а саме - виконання геологiчного вивчення родовищ корисних копалин,  в т.ч.  дослiдно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу  на територiях площею 994 кв. км.
Результати дiяльностi.
У перiодi, що перевiрявся, доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), визначалася згiдно з П(С)БО № 15 "Доходи".
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Загальна сума доходiв Пiдприємства за 2018 рiк - 1 187,2 тис. грн., в тому числi (тис. грн.): 
 
Найменування доходiв	Рядок	31.12.2018
Чистий дохiд вiд  реалiзацiї товарiв
(виконаних  робiт, послуг)	2000	      1,0
Iншi операцiйнi доходи	2120	       7,5
Iншi доходи	                2240	1 178,7
Всього доходiв:		                1 187,2

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Облiк витрат Пiдприємства проводився вiдповiдно до П(С)БО N 16 "Витрати". 
Витрати Пiдприємства за  за 2018 р. - 1 926,3 тис. грн., та характеризуються наступними даними (тис. грн.): 
Найменування витрат	Рядок	31.12.2018
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг)	
                                                2050	-

Iншi операцiйнi витрати	2180	802,2
Iншi витрати	                2270	1 124,1
Податок на прибуток	2300	-
Всього витрат:		                1 926,3



Порiвняльна узагальнююча iнформацiя про отриманi доходи i витрати наведена нижче:
Найменування	                               2017 рiк   2018 рiк
                                                  Сума (тис. грн.)	Сума (тис. грн)
Доходи (тис. грн.)	                                   513,7	1 187,2
Витрати (тис. грн.)                  	1 727,9	1 926,3
Чистий (+ прибуток) (- збиток)	-1 214,2	   -739,1
По наслiдках роботи за 2018 рiк Пiдприємством понесений збиток - 739,1 тис. грн., а з урахуванням прибуткiв позаминулих рокiв непокритий збиток Пiдприємства, накопичувальним пiдсумком, станом на 31.12.2017 року складав 597,7 тис. грн., станом на 31.12.2018 року (з урахуванням понесеного збитку в 2018 роцi - 739,1 тис. грн.) залишок непокритих збиткiв накопичувальним пiдсумком становив - 1 336,8 тис. грн. (рядок 1420  Пасиву Балансу(Фiнансовому звiтi)).
Основним  фактором, який вплинув на зменшення розмiру чистого збитку  у звiтному перiодi було: збiльшення розмiру iнших доходiв (на  666,4 тис. грн.), в той же час збiльшились iншi операцiйнi витрати (на 288,5 тис. грн.) та iншi витрати (на 75,2 тис. грн.), що i вплинуло на зменшення розмiру збитку, який був понесений Пiдприємством в 2018 роцi в сумi 739,1 тис. грн., або абсолютна величина збитку зменшилась  на  475,1 тис. грн. в порiвняннi з 2017 роком. 
Лiквiднiсть та зобов'язання.
Аналiз показникiв фiнансового стану та платоспроможностi ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" станом на 31.12.2018 р. здiйснено за даними звiтностi Пiдприємства.

Найменування показника	Значення  на 31.12.18 р.	Теоретичне           значення
Показники лiквiдностi		
1.  Коефiцiєнти абсолютної лiквiдностi	                             0,00	0,25 - 0,5
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  (покриття)                               3,80	1,0 - 2,0
3.  Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi	                                             3,50	0,25 - 0,5
Показники фiнансової стiйкостi		
4.  Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 
(або платоспроможностi, або автономiї )                                            0,91        >0,5
5. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом           	0,10	<1
6. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами	0,74	>0,1
7. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу                   	0,01	>0
8. Коефiцiєнт рентабельностi активiв                                   	-0,01	>0 збiльш.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових засобiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань  i показує яка частина боргiв Пiдприємства  може бути сплачена негайно, станом на 31.12.2017 року вiн дорiвнює 0.
Коефiцiєнт загальної  лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань Пiдприємства, складає 3,80 та показує достатнiсть ресурсiв Пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi Пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами (розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв - грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв,  поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi - до поточних зобов'язань Пiдприємства) складає 3,50. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) має значення 0,91 (розраховується як вiдношення 1-го роздiлу пасиву до пiдсумку балансу) i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у дiяльнiсть Пiдприємства. 
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом має значення 0,10 (розраховується як спiввiдношення залучених засобiв та власного капiталу) i характеризує залежнiсть Пiдприємства вiд залучених засобiв.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами має  значення 0,74 (розраховується як вiдношення суми чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв) i показує забезпеченiсть Пiдприємства власними оборотними засобами.  
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу  має значення 0,01 (розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу) i показує, яка частина власного капiталу вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована. 
Коефiцiєнт рентабельностi активiв має вiд'ємне значення (розраховується як вiдношення суми прибутку (збитку) до середньорiчної  вартостi активiв), та характеризує прибутковiсть використання активiв Пiдприємства.  
Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика
Протягом 2018 року середня кiлькiсть працюючих на Пiдприємствi склала 10 осiб, в тому числi жiнок -  3.
Загальна сума нарахованої у звiтному перiодi заробiтної плати склала 515  тис. грн
Необхiднi збори та податки:
Вiйськовий збiр -8 тис. грн.
ЄСВ - 116 тис. грн., 
ПДФО - 97 тис. грн.
На пiдприємствi  впроваджена та функцiонує система управлiння охороною працi.
На пiдприємствi створена та функцiонує служба охорони працi (призначенi посадовi особи), яка забезпечує вирiшення конкретних питань охорони працi.
Положення, iнструкцiї та iншi акти з охорони працi розробленi вiдповiдно дiючого законодавства.
Проводиться навчання та перевiрка знань з питань охорони працi працiвникiв та спецiалiстiв пiдприємства вiдповiдно вимогам чинних нормативно-правових актiв України.
Розмiр витрат на охорону працi становить не менше 0,5 вiдсотка вiд фонду оплати працi за попереднiй рiк.
Комплекснi заходи для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi розробленi та реалiзуються.
На пiдприємствi за 2018р не було нещасних випадкiв та аварiй. 
Працiвники пiдприємства засобами iндивiдуального i колективного захисту та спецодягом забезпеченi.
Виробничi будiвлi, споруди, машини, механiзми, устаткування, технологiчнi процеси вiдповiдають вимогам нормативно-правових актiв з охорони працi.
Дослiдження та iновацiї.
Дослiдження на пiдприємствi в 2018 роцi не проводились. Iнновацiї в цей промiжок часу не вводились.
Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї в 2018 роцi не залучалися.


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:
Товариство протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

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
д/н

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

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
 У Товариствi вiдсутнiй власний Кодекс корпоративного Управлiння. У своїй   дiяльностi Товариство керується Статутом та чинним законодавством України

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, понад визначенi законом вимоги не застосовувалась. Вiдхилень вiд норм, встановленних Статутом та чинним законодавством України протягом звiтного перiоду не було

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
д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лiчильної комiсiї.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017р.

7.Затвердження порядку розподiлу прибутку(покриття збиткiв) товариства за 2017р.

8. Про припинення повноважень членiв Ради Директорiв Товариства.

9. Про обрання членiв Ради Директорiв.

10.Про переобрання Президента Товариства.

11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової  ради Товариства.

12.Про обрання членiв  Наглядової  ради Товариства.

13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової  ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової  ради

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ.

1.	По першому питанню порядку денного ("Про обрання лiчильної комiсiї").

Виступила Президент Товариства - Грицюк Олена Миколаївна, яка запропоновувала наступнi кандидатури до складу лiчильної комiсiї:

- Голова лiчильної комiсiї - Чуб Дмитро Васильович.

- Член лiчильної комiсiї - Майстренко Ганна Валерiївна.

При цьому зборам доведено, що зазначенi особи не є посадовими особами органiв акцiонерного товариства, тому можуть бути обранi до складу лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахування голосiв на загальних зборах. Вiд зазначених осiб згода на участь у лiчильнiй комiсiї отримана.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного:

1. Обрати членiв лiчильної комiсiї у наступному складi:

- Головою лiчильної комiсiї - Чуба Дмитра Васильовича.

- Членом лiчильної комiсiї - Майстренко Ганна Валерiївна.

Пiдрахунок голосiв з питання №1 порядку денного "Про обрання лiчильної комiсiї" проведено до створення лiчильної комiсiї представниками тимчасової лiчильної комiсiї.

Голосували:

За першим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Прийнято рiшення:

1.1. Обрати членiв лiчильної комiсiї у наступному складi:

- Головою лiчильної комiсiї - Чуба Дмитра Васильовича.

- Членом лiчильної комiсiї - Майстренко Ганна Валерiївна.

2.	По другому питанню порядку денного ("Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв").

Виступила Президент Товариства - Грицюк Олена Миколаївна, яка запропоновувала наступнi кандидатури до голови та секретаря зборiв:

- Голова Загальних зборiв - Грицюк Олена Миколаївна.

- Секретар Загальних зборiв - Плiско Iрина Петрiвна.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного:

2. Обрати головою та секретарем зборiв наступних осiб:

Головою зборiв - Грицюк Олену Миколаївну;

Секретарем зборiв - Плiско Iрину Петрiвну.

Голосували:

За другим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

2.1. Обрати головою та секретарем зборiв наступних осiб:

Головою зборiв - Грицюк Олену Миколаївну;

Секретарем зборiв - Плiско Iрину Петрiвну.

3.	По третьому питанню порядку денного ("Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв").

Виступила Голова зборiв Грицюк О.М., яка запропонувала затвердити наступний регламент загальних зборiв:

1.1.	Питання порядку денного зборiв розглядається у послiдовностi, вiдповiдно до тексту повiдомлення.

1.2.	Розгляд кожного питання порядку денного зборiв вiдбувається у такiй послiдовностi:

-	голова зборiв оголошує та доповiдає по питанню порядку денного, що розглядається зборами та/або за необхiдностi - надає слово доповiдачу з питань порядку денного зборiв.

-	голова зборiв та/або доповiдач в межах 10хв. надає присутнiм iнформацiю щодо питань порядку денного зборiв.

-	кожен акцiонер (представник акцiонера) в межах 3хв. має можливiсть виступити в дебатах  або поставити головi зборiв та/або доповiдачу запитання стосовно питання порядку денного зборiв, що розглядається.

-	голова зборiв та/або доповiдач в межах 5хв. надає вiдповiдi на кожне поставлене запитання стосовно питання порядку денного зборiв.

1.3.	Пiсля обговорення питання порядку денного Голова зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питань порядку денного, що розглядається.

1.4.	Голосування з питань порядку денного - вiдкрите, з використанням бюлетенiв. Голосування на зборах здiйснюється за принципом : одна акцiя - один голос.

1.5.	Голосування з питань порядку денного зборiв здiйснюється шляхом нанесення акцiонером (представником акцiонера) в бюлетенi для голосування позначки в полi, що вiдповiдає обраному варiанту голосування: "За" або "Проти", або "Утримався".

1.6.	Переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не надається.

1.7.	Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв до обрання лiчильної комiсiї, здiйснюється реєстрацiйною комiсiєю i оголошується до початку розгляду наступних питань порядку денного зборiв.

1.8.	Пiдсумки голосування, що вiдбулося пiд час проведення зборiв, пiдбивається членами лiчильної комiсiї i оголошується пiсля їх пiдбиття, пiсля розгляду всiх питань порядку денного, але до завершення зборiв.

1.9.	Бюлетенi для голосування визнаються членами лiчильної комiсiї недiйсними i не враховуються при пiдбиттi пiдсумкiв голосування в наступних випадках:

-	якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка бюлетеня;

-	у разi вiдсутностi пiдпису з зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером;

-	якщо у бюлетенi акцiонером (представником акцiонера) позначено бiльш нiж один варiант голосування за один проект рiшення або не зроблено жодної позначки щодо варiантiв голосування;

-	у разi наявностi у бюлетенi виправлень, що стосується варiантiв голосування.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного:

3. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв.

Голосували:

За третiм питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

3.1. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв.

4.	По четвертому питанню порядку денного ("Звiт Ради директорiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту").

Доповiдала Голова зборiв Грицюк О.М., яка оголосила звiт Ради директорiв Товариства про дiяльнiсть Товариства в 2017 роцi та поставила на голосування дане питання.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

4. Затвердити звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

Голосували:

За четвертим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

4.1. Затвердити звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

5.	По п'ятому питанню порядку денного ("Звiт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту").

Доповiдав Голова Наглядової ради  Товариства Черниш В.В., який оголосив звiт Наглядової ради Товариства за 2014 роцi.

Голова зборiв Грицюк О.М. поставила на голосування дане питання.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  

Голосували:

За п'ятим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

5.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.

6.	По шостому питанню порядку денного ("Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2017р.").

Доповiдала Голова зборiв Грицюк О.М., яка ознайомила присутнiх з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2017 рiк.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

6. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  

Голосували:

За шостим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

7.	По сьомому питанню порядку денного ("Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017р.").

Доповiдала Голова зборiв Грицюк О.М., яка запропонувала покрити збитки Товариства за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

7. Покрити збитки, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2017 роцi у сумi 1 214 тис. грн. за рахунок доходiв в поточному роцi. 

Голосували:

За сьомим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.



Прийнято рiшення:

7.1. Покрити збитки, отриманi за пiдсумками роботи Товариства в 2017 роцi у сумi 1 214 тис. грн. за рахунок доходiв в поточному роцi.

8.	По восьмому питанню порядку денного ("Про припинення повноважень членiв Ради Директорiв Товариства").

Доповiдала Голова зборiв Грицюк О.М., яка повiдомила, що член ради Директорiв - Трохименко Григорiй Лазарович за станом здоров'я не має можливостi виконувати обов'язки члена Ради Директорiв, у зв'язку з чим запропонувала припинити його повноваження. Оскiльки Рада директорiв обиралася шляхом кумулятивного голосування, то припиненню повноважень пiдлягає повний склад Ради Директорiв з наступним їх переобранням.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

8.1. Припинити повноваження членiв Ради Директорiв Товариства з 27.04.2018 року.

Голосували:

За восьмим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

8.1. Припинити повноваження членiв Ради Директорiв Товариства з 27.04.2018 року.

9.	По дев'ятому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Ради Директорiв Товариства").

Доповiдала Голова зборiв Грицюк О.М., яка повiдомила, що Наглядовою радою Товариства було запропоновано наступнi кандидатури на посади членiв Ради Директорiв: Грицюк Олена Миколаївна та Черниш Олександр Володимирович. Вiд акцiонерiв Товариство iнших пропозицiй не надходило.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

9. Обрати членами Ради Директорiв Товариства:

- Грицюк Олену Миколаївну;

- Черниша Олександра Володимировича.

Голосували (обрання членiв Ради директорiв Товариства):

Кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

1) За кандидатуру Грицюк Олени Миколаївни:

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв.

2) За кандидатуру Черниша Олександра Володимировича:

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв

Прийнято рiшення:

9.1. Обрати членами Ради Директорiв Товариства з 30.04.2018 року:

- Грицюк Олену Миколаївну;

- Черниша Олександра Володимировича.

10.	По десятому питанню порядку денного ("Про переобрання Президента Товариства").

Голова зборiв Грицюк О.М., повiдомила присутнiх, що Наглядової радою було запропоновано переобрати  Президентом Товариства  Грицюк Олену Миколаївну на новий строк. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв Товариства не надходило. 	

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

10.1. Переобрати Президентом Товариства Грицюк Олену Миколаївну на новий строк.

Голосували :

Кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

1) За кандидатуру Грицюк Олени Миколаївни:

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв.

Прийнято рiшення:

10.1. Переобрати Президентом Товарства Грицюк Олену Миколаївну на новий строк.

11.	По одинадцятому питанню порядку денного ("Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства").

Голова зборiв Грицюк О.М., запропонувала припинити повноваження членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням строкiв їх повноважень з 27.04.2018 року.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

11. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства з 27.04.2018 року.

Голосували:

За одинадцятим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

11.1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства з 27.04.2018 року.

12.	По дванадцятому питанню порядку денного ("Про обрання членiв Наглядової ради Товариства").

Голова зборiв Грицюк О.М., повiдомила присутнiх про необхiднiсть обрання членiв Наглядової ради Товариства. Кандидатури членiв Наглядової ради запропонованi Наглядовою радою Товариства. Вiд акцiонерiв Товариства пропозицiй щодо кандидатур до Наглядової ради не надходило.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

12. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складi:

- Черниш Володимир Валентинович;

- Червiнський Олександр Сергiйович;

- Козаченко Анна Леонiдiвна.

Голосували:

За дванадцятим питанням порядку денного:

Кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

1) За кандидатуру Черниша Володимира Валентиновича:

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв.

2) За кандидатуру Червiнський Олександра Сергiйовича:

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв.

3) За кандидатуру Козаченко Анни Леонiдiвни: 

"ЗА" - 225 000 кумулятивних голосiв.

Прийнято рiшення:

12.1. Обрати Наглядову раду Товариства в наступному складi:

- Черниш Володимир Валентинович;

- Червiнський Олександр Сергiйович;

- Козаченко Анна Леонiдiвна.

13.	По тринадцятому питанню порядку денного ("Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради").

Доповiдав Голова зборiв Грицюк О.М., яка запропонувала присутнiм затвердити умови договору з членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Президента Товариства - Грицюк Олену Миколаївну на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

Запропоновано для голосування наступний проект рiшення по питанню порядку денного: 

13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства.

13.2. Уповноважити Президента Товариства - Грицюк Олену Миколаївну на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.

13.3. Членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днiв скликати та провести засiдання Наглядової ради Товариства з питанням порядку денного "Обрання Голови Наглядової ради Товариства".

Голосували:

За тринадцятим питанням порядку денного:

Голосування з використанням бюлетенiв, за принципом: одна акцiя - один голос.

"ЗА" - 225 000 голосiв, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, представлених на загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Прийнято рiшення:

13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства.

13.2. Уповноважити Президента Товариства - Грицюк Олену Миколаївну на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.

13.3. Членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днiв скликати та провести засiдання Наглядової ради Товариства з питанням порядку денного "Обрання Голови Наглядової ради Товариства".

Прийнято рiшення, що Збори акцiонерiв ПрАТ "Науково-виробничий концерт "Укрнафтiнвест" констатують вiдсутнiсть зауважень до порядку пiдготовки, органiзацiї та проведення зборiв, а також про вiдсутнiсть будь-яких претензiй до органiв управлiння та посадових осiб Товариства з цих питань.




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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д/н

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 відсотками акцій

X

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)
д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
д/н

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 
Д/Н
Інше (зазначити)
Д/Н

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Д/Н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Д/Н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
3
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
д/н

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Д/Н

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Черниш Володимир Валентинович
Голова Наглядової ради
X

Опис:

Козаченко Анна  Леонiдовна
Член Наглядової ради
X

Опис:

Червiнський Олександр Сергiйович
Член Наглядової ради
X

Опис:
4.9. Повноваження посадових осiб емiтента.
          Наглядова рада. 
   - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування
на загальних зборах;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом, включення пропозицiй до
порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,
 що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- затвердження умов контрактiв, який укладатимуться з Президентом та Членами Ради 
Директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Президента та Членiв Ради Директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Президента;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься 
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом та цим Статутом;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,
 про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, 
що попередньо схваленi загальними зборами;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгана або депозитарiя цiнних паперiв та 
затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних
паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження рiшення Ради Директорiв про придбання часток (акцiй, корпоративних прав)
в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних 
прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
- затвердження рiшення Ради Директорiв про вступ Товариства до складу учасникiв 
(засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
- прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
- прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та 
реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
- аналiз дiй Ради Директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, 
технiчної i цiнової полiтики;
- затвердження за поданням Президента керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб;
- визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
 фiлiй, представництв Товариства;
- iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських 
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням 
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства
у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй.
Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та
його посадових осiб;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб
органiв управлiння Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.


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)
д/н

X

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

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
д/н

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
За звiтний рiк в Товариствi проведено сiм засiдань Наглядової ради, на яких прийнятi наступнi рiшення:
- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- про укладання та затвердження умов договору про надання безпроцентної фiнансової допомоги на зворотнiй основi;
- про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- про визначення дати складання перелiкiв акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- про обрання реєстрацiйної комiсiї;
- про обрання лiчильної комiсiї;
- про затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
- про затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
- про затвердження кандидатiв на посади членiв Ради директорiв та Президента;
- про затвердження кандидатiв на посади членiв Наглядової ради;
- про затвердження кандидатiв до робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв;
- про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах                акцiонерiв; 
- про затвердження форми i тексту бюлетенiв для кумулятивного голосування на  Загальних зборах акцiонерiв. 


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/н

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Колегiальним виконавчим органом Товариства є Рада Директорiв. 
Рада Директорiв Товариства:
Голова Ради Директорiв, Президент - Грицюк Олена Миколаївна,
Член Ради Директорiв - Черниш Олександр Володимирович

Рада Директорiв 
- здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
- вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв
 Президент
-без довiреностi представляє Товариство перед третiми особами, органами державної влади
та мiсцевого самоврядування, в судах загальної та спецiальної юрисдикцiї, третейських судах;
-видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- виконує рiшення Ради Директорiв з дотриманням обмежень, встановлених Статутом;
- представляє Раду Директорiв перед iншими органами Товариства;
- наймає та звiльняє працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; вправi залучати до роботи 
на умовах повної та часткової зайнятостi на контрактнiй основi бухгалтерiв, 
консультантiв, сумiсникiв; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства;
на контрактнiй основi наймає та звiльняє українських та iноземних працiвникiв, iноземних 
експертiв для роботи в Українi; вiдправляє українських та iноземних експертiв у 
службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та 
харчування в українськiй та iноземнiй валютi;
- в формi та в строки, встановленi Загальними Зборами, забезпечує Загальнi Збори iнформацiєю, 
що стосується дiяльностi Товариства;
- вчиняє правочини вiд iменi Товариства з дотриманням обмежень, встановлених Статутом та законом;
- представляє Загальним Зборам Акцiонерiв на затвердження проект кошторису 
адмiнiстративно-господарських витрат Товариства;
- готує положення про структурнi пiдроздiли Товариства, як на територiї України, так i за її 
межами;
- Органiзує ведення протоколiв засiдань Ради Директорiв;
- розпоряджається у вiдповiдностi з чинним законодавством України та цим Статутом 
майном i коштами Товариства, має право пiдпису фiнансових документiв.
 

Опис
д/н

Примітки
д/н 

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?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
ні
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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д/н

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
ні
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
так
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
так
так
так
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 (зазначити)
д/н

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 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)
д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
ТОВ "КВАДРАТ-ГЕО"
41184801
50
2
ТОВ "НТI Україна "
35830536
50

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi.


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
Вiдповiдно до Статуту Товариства визначено:
Наглядова Рада призначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування термiном на три роки i в разi, якщо пiсля закiнчення цього термiну, їх повноваження не припинено рiшенням Загальних Зборiв, вони вважаються дiйсним до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
           Президент та члени Ради Директорiв обираються Загальними зборами акцiонерiв
 Товариства термiном на три роки, i в разi, якщо пiсля закiнчення цього термiну їх повноваження 
не припинено рiшенням Загальних Зборiв, вони вважаються продовженими на необмежений
термiн до їх припинення. 


9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента.
          Наглядова рада. 
   - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування
на загальних зборах;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом, включення пропозицiй до
порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму,
 що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- затвердження умов контрактiв, який укладатимуться з Президентом та Членами Ради 
Директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Президента та Членiв Ради Директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Президента;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься 
з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом та цим Статутом;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях,
 про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 
що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинiв, 
що попередньо схваленi загальними зборами;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгана або депозитарiя цiнних паперiв та 
затвердження умов договору, що укладатиметься iз зберiгачем або депозитарiєм цiнних
паперiв, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами,
що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження рiшення Ради Директорiв про придбання часток (акцiй, корпоративних прав)
в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв або продаж часток (акцiй, корпоративних 
прав), що належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
- затвердження рiшення Ради Директорiв про вступ Товариства до складу учасникiв 
(засновникiв) iнших суб'єктiв господарювання;
- прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств;
- прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та 
реконструкцiю iснуючих об'єктiв;
- аналiз дiй Ради Директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, 
технiчної i цiнової полiтики;
- затвердження за поданням Президента керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб;
- визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
 фiлiй, представництв Товариства;
- iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських 
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням 
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства
у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй.
Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та
його посадових осiб;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб
органiв управлiння Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.
Рада Директорiв 
- здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
- вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв.
 Президент
-без довiреностi представляє Товариство перед третiми особами, органами державної влади
та мiсцевого самоврядування, в судах загальної та спецiальної юрисдикцiї, третейських судах;
-видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- виконує рiшення Ради Директорiв з дотриманням обмежень, встановлених Статутом;
- представляє Раду Директорiв перед iншими органами Товариства;
- наймає та звiльняє працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; вправi залучати до роботи 
на умовах повної та часткової зайнятостi на контрактнiй основi бухгалтерiв, 
консультантiв, сумiсникiв; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства;
на контрактнiй основi наймає та звiльняє українських та iноземних працiвникiв, iноземних 
експертiв для роботи в Українi; вiдправляє українських та iноземних експертiв у 
службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та 
харчування в українськiй та iноземнiй валютi;
- в формi та в строки, встановленi Загальними Зборами, забезпечує Загальнi Збори iнформацiєю, 
що стосується дiяльностi Товариства;
- вчиняє правочини вiд iменi Товариства з дотриманням обмежень, встановлених Статутом та законом;
- представляє Загальним Зборам Акцiонерiв на затвердження проект кошторису 
адмiнiстративно-господарських витрат Товариства;
- готує положення про структурнi пiдроздiли Товариства, як на територiї України, так i за її 
межами;
- Органiзує ведення протоколiв засiдань Ради Директорiв;
- розпоряджається у вiдповiдностi з чинним законодавством України та цим Статутом 
майном i коштами Товариства, має право пiдпису фiнансових документiв.
 
Головний бухгалтер 
- представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах державної влади ,арбитраже iнш. установах;
- має право другого пiдпису на фiнансово-господарчих документах;
- докладає керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї;
- вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та передбаченi посадовою iнструкцiєю.




10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудитори отримали Звiт керiвництва (про управлiння) ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" за 2018 рiк, який пропонується для затвердження Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, та перевiрили його на вiдповiднiсть iнформацiї, яка мiститься у перевiренiй нами фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк. Розбiжностей та невiдповiдностей не виявлено.

У вiдповiдностi до вимог законодавства Пiдприємство в своїй дiяльностi дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 р.

Фiнансовi iнвестицiї в 2018 роцi не залучалися, дослiдження на Пiдприємствi в 2018 роцi не проводились. Iнновацiї в цей промiжок часу не вводились.

Пiдприємство протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

На Пiдприємствi  вiдсутнiй власний Кодекс корпоративного Управлiння. У своїй   дiяльностi Пiдприємство керується Статутом та чинним законодавством України. 

Вiдхилень вiд норм, встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звiтного перiоду не спостерiгалось.

Протягом звiтного перiоду проводились єдинi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiд 27.04.2018 року (Протокол № 01/2018). На зборах були розглянути як технiчнi так i суттєвi питання фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства, а саме:

- звiт Ради директорiв Пiдприємства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;

- звiт Наглядової ради Пiдприємства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту;

- затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Пiдприємства  за 2017 рiк;

- затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Пiдприємства за 2017 рiк.

Крiм того, були розглянути поточнi органiзацiйно - кадровi питання:

-  про припинення повноважень членiв Ради Директорiв Пiдприємства;

-  про обрання членiв Ради Директорiв Пiдприємства;

-  про переобрання Президента  Пiдприємства.

Також були прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Пiдприємства, обрання нових членiв Наглядової ради Пiдприємства та затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.





Формування складу органiв управлiння ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" здiйснюється вiдповiдно до Статуту Пiдприємства. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння та їх функцiонування вiдповiдає вимогам Статуту. 

Протягом 2018 року на Пiдприємствi функцiонували наступнi органи управлiння: 

-	Загальнi збори акцiонерiв,

-	Наглядова Рада, 

-	Рада Директорiв на чолi з Президентом.

Управлiння ризиками в Пiдприємствi здiйснюється на загальних засадах та комплексно всiма органами управлiння - Загальними зборами, Наглядовою радою, Радою Директорiв на чолi з Президентом вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Пiдприємства. Створення Ревiзiйної комiсiї на Пiдприємствi Статутом не передбачено.  

        Протягом 2018 року змiн щодо Засновникiв (учасникiв) ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" не було. Станом на 31.12.2018 року Засновниками (учасниками) Пiдприємства є:



№	Учасники	Кiлькiсть

акцiй

(шт.)	Розмiр частки в статутному капiталi

(грн.)	Розмiр      частки у вiдсотках         (%%)

1.	 ТОВ "КВАДРАТ-ГЕО" (юридична особа за законодавством України)	112 500	7 087 500,00	50,0

2.	 ТОВ "ТОВ "НТI Україна" (юридична особа за законодавством України)	112 500	7 087 500,00	50,0

                                                                                                                         ВСЬОГО:	225 000	14 175 000,00	100,0 %



Склад акцiонерiв ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест" пiдтверджено iнформацiйною довiдкою з НДУ.

На Пiдприємствi не допускалося будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента.

Порядок призначення та звiльнення  посадових осiв емiтента та їх повноваження викладено в Статутi Пiдприємства. Розбiжностей та невiдповiдностей до чинного законодавства не виявлено.





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


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КВАДРАТ-ГЕО"
41184801
03150, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул.Велика Василькiвська буд.131
112 500
50
112 500
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НТI Україна"
35830536
04112, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Оранжерейна, буд,3
112 500
50
112 500
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
225 000
100
225 000
0
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.02.2013
27/1/2013
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA40001275518
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
63
225 000
14 175 000
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв  лiстингу/делiстингу акцiй не було.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
0,6
0,3
0
0
0,6
0,3
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0,6
0,3
0
0
0,6
0,3
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
0,6
0,3
0
0
0,6
0,3
Опис
Склад основних засобiв емiтента наступний:iншi основнi засоби;iншi необоротнi матерiальнi активи;нематерiальнi активи, якi знаходяться  за мiсцем розташування Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
178 897,2
179 636,3
Статутний капітал (тис.грн)
14 175
14 175
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
14 175
14 175
Опис
Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення  вартостi  чистих активiв  
акцiонерних  товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 164722,2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 164722,2 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 165461,3тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 165461,3 тис.грн. 


Висновок
Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
17 642,9
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
911,1
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
18 554
X
X
Опис
д/н


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне  товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"
за ЄДРПОУ
22908289
Територія
м.Київ, Печерський р-н
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
за КВЕД
72.19
Середня кількість працівників, осіб: 10
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01042, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, бульвар  М.Приймаченко, буд.1/27, (044)4257387

1. Баланс
на 01.01.2019 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
192694,1
193968,7
Основні засоби
1010
0,7
0,4
    первісна вартість
1011
68,7
68,7
    знос
1012
(68)
(68,3)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
192694,8
193969,1
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
270
270,1
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
9,8
11
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
2055,2
2127,2
    у тому числі з податку на прибуток
1136
59,4
59,4
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
840,7
2,8
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2,5
1,9
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
1050,2
1050
Усього за розділом II
1195
4228,4
3463
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
19,1
Баланс
1300
196923,2
197451,2

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
14175
14175
Додатковий капітал
1410
166059
166059
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-597,7
-1336,8
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
179636,3
178897,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
16199,2
17642,9
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
141
136,5
    розрахунками з бюджетом
1620
0
2,5
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
3,1
    розрахунками з оплати праці
1630
0
11,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
946,7
757,7
Усього за розділом III
1695
1087,7
911,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
196923,2
197451,2
Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
1
1
Інші операційні доходи
2120
7,5
0,4
Інші доходи
2240
1178,7
512,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
1187,2
513,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(0)
(0)
Інші операційні витрати
2180
(802,2)
(679)
Інші витрати
2270
(1124,1)
(1048,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(1926,3)
(1727,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
-739,1
-1214,2
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
-739,1
-1214,2
Примітки: д/н

Керівник				Грицюк Олена Миколаївна

Головний бухгалтер			Плiско Iрина Петрiвна
XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБК-Аудит"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
24744403
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м.Київ,вул.Грушевського,10 оф.221
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1756
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 307/4, дата: 29.01.2015
6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
немає
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 1382, дата: 11.02.2019
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 04.03.2024, дата закінчення: 19.04.2019
11
Дата аудиторського звіту
19.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
20 160,00
13
Текст аудиторського звіту



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
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
Вид інформації
1
2
3
27.04.2018
27.04.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


