
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13002"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Марковкін І.І.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за              рік2020
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

03114307
Миколи Грінченка, 18, місто Київ, 03039

044 300 10 40, 044 300 10 40
office@motor-city.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

11.06.2021

№ 11

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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 діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://motor-city.com.ua/node/254

(URL-адреса сторінки)

11.06.2021

(дата)

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, 11.06.2021, 11/06-
1

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

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; X

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; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 
разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

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:

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;

4) звіт про корпоративне управління:

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 емітента; 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
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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).

X

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; 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. X

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 такого емітента.

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.

X

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); 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. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про 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. Відомості про 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.
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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.(до звіту) X

2. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

Емітент не бере участь в інших юридичних оосбах.

4. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

5. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів немає.

7. Судових справ немає.

8. Штрафних санкцій немає.

Винагороди та компенсації не сплачувались.

13. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

14. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

15. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

Облігації Товариством не випускались.

Інші цінні папери Товариством не випускались.

Похілні цінні папери Товариством не випускались.

5) Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

Власні акції Товариством протягом звітного періоду не придбавались.

18. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

19. У власності працівників Товариства ціннх паперів не має.

20. У власності працівників Товариства акцій не має.

21. Обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства немає.

23. Дивіденди та інші доходи за увнними паперами в звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.

4) Товариство не є виробничим підприємством.

5) Товариство не реалізує продукцію.

26. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

27. Інформація не надається, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

28. Особи, заінтересовані у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, відсутні.

© SMA 031143072020 р.



30. Аудиторський звіт не є обов'язковим, оскількі емітент є приватним акціонерним товариством.

31. Поручителів немає.

33. Акціонерних або корпоративних договорів немає.

34. Договори чи правочини, умовою чінності яких є незмінність осіб які здійснюють контроль за Товариством, 
відсутні.

35. Іпотечні цінні папери не випускалися.

36.Іпотечні цінні папери не випускалися.

37. Іпотечні цінні папери не випускалися.

38. Іпотечні цінні папери не випускалися.

39. Іпотечні цінні папери не випускалися.

40. Іпотечні цінні папери не випускалися.

41. ФОН не випускалися.

42. Сертифікати ФОН не випускалися.

43. Сертифікати ФОН не випускалися.

44. ФОН не випускалися.

45. ФОН не випускалися.

46. Приміток немає.
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Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство – 
13002" 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

Відсутній

д/н

3) IBAN

6) IBAN

UA353003460000026005021876401

д/н

49.31

45.20

68.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

4. Територія (область) м. Київ
30.12.1991

1044760,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

    38. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

д/н1) найменування

2) організаційно-правова форма

д/н3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н4) місцезнаходження

5) опис: Товаритво не є учасником (акціонером) інших юридичних осіб з часткою понад 5% 
статутного капіталу.

900

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 
або оновлення 

рейтингової 
оцінки емітента 

або цінних 
паперів емітента

Найменування рейтингового 
агентства

Рівень кредитного рейтингу емітента 
або цінних паперів емітента

2 31 4

#Тип!
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

д/н1) найменування

д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Позовні вимогиНомер 
справи

Найменування
 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан 
розгляду 

1 72 3 4 5 6 8

1 д/нд/н д/н д/н д/н д/н д/н
Опис: Судових справ за участю Товариств не має.
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 д/н, 11.11.1111 д/н д/н Штрафні санкції не накадались.

Опис: д/н
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18. Опис бізнесу

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодівне відбувалось.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Положення облікової політики, описані далі, застосовуються послідовно до першого звітного періоду і
порівняльної інформації за попередній період.
Дозволяється внесення змін до облікової політики, якщо:
- зміняться вимоги Міністерства фінансів України;
- зміняться норми Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- зміняться статутні вимоги Товариства;
- нові положення облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій або
господарських операцій в фінансовій звітності Товариства.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснюється з дотриманням принципів
обачності, повного висвітлення, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і
витрат, превалювання сутності над формою, періодичності.
При обліку господарських операцій застосовуються відповідні Міжнародні стандарти фінансової
звітності (далі – МСФЗ та МСБО), затверджені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України. Облікова політика застосовується таким
чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами ЗУ №996-XIV та МСФЗ і МСБО.
Застосовуються перед усім ті підходи та методи для ведення бухгалтерського обліку і надання інформації
в фінансових звітах, які передбачені МСФЗ і найбільш адаптовані до діяльності Товариства.
Функціональна валюта та валюта подання даних фінансової звітності. Функціональною валютою
Товариства є Українська гривня, яка, будучи національною валютою Україні, найкращим чином
відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться Товариством і пов'язаних з ними
обставин, що впливають на її діяльність. Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч
гривень.
На підставі вимог п.ЯХ11 Концептуальної основи фінансової звітності встановити поріг суттєвості у
розмірі:
– 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу – для визначення
суттєвості окремих об’єктів обліку, що відносяться до активів, зобов’язань і власного капіталу Товариства
відповідно;
– 2% чистого прибутку (збитку) Товариства – для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат.

Емітент надає в оренду власні приміщення.

За останні 5 років придбаннь та відчужень активів не здійснювалось.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди – 10-30 
рокiв; Машини та обладнання – 12-15 рокiв, Транспортнi засоби – 5-10 рокiв. Станом на 31.12.2020 р. 
Основні засоби на балансі Товариства не обліковуються.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 3 (три) особи.

Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підпримств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент спільної діяльності не проводить.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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д/н

д/н

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика емітента щодо досліджень і розробок не визначалась.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

д/н

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

д/н

Інша інформація

д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Наглядова рада Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Копилов Валерій Володимирович
Бородинець Олена Вікторівна
Сипко Наталя Леонідівна

Правління Голова Правління Марковкін Ігор Ігорович
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1980 22 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
13002", 03114307, Механік

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 22.
Попередні посади: Механік ПрАТ "КОМПЛЕКС "ЛИБІДСЬКИЙ".

Середня спеціальна.Марковкін Ігор ІгоровичГолова Правління1 06.11.2020, 3 
роки

1947 56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛАЙТ", 
33542151, Генеральний директор

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом Тоавриства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 56. 
Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "АЛЛАЙТ", Генеральний директор ТОВ "РЕМОНТ АВТО-ПЛЮС".
Згоди Посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа є акціонером Товариства.

ВищаКопилов Валерій 
Володимирович

Голова Наглядової ради2 28.04.2020, 3 
(три) роки
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2 3 4 6 751 8
1961 33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНЕКО-

 ІНВЕСТ", 
21599716, Генеральний директор

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 13.
Попередні посади: Генеральний директор ТОВ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ", Генеральний директор ТОВ "АЦ "МОТОР СІТІ".
Згоди Посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Київська житлова компанія "КЖК".

Вища, Інститут народного 
господарства ім.. Д. 
Коротченка, 1986, 
спеціальність "Організація 
механізованої оброботки 
економічної інформації", 
кваліфікація  "спеціаліст".

Бородинець Олена 
Вікторівна

Член Наглядової ради3 28.04.2020, 3 
(три) роки.

1964 31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА 
ГРУПА "ІНЕКО", 33778946, Віце президент – 
Генеральний директор

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) 31. 
Попередні посади: Віце-президент - Генеральний директор ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ІНЕКО", Генеральний директор ТОВ "ТЕХНОМАСТ".
Згоди Посадової особи на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Київська житлова компанія "КЖК".

Вища,  Міжрегіональний 
центр з перекваліфікації 
військовослужбовців, 1996, 
спеціальність "фінанси і 
кредит", кваліфікація 
"економіст".

Сипко Наталя ЛеонідівнаЧлен Наглядової ради4 28.04.2020, 3 
(три) роки
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61
Копилов Валерій Володимирович 105110 0,503034 105110 0Голова Наглядової 

ради

Сипко Наталя Леонідівна 0 0 0 0Член Наглядової ради

Бородинець Олена Вікторівна 0 0 0 0Член Наглядової ради

Марковкін Ігор Ігорович 0 0 0 0Голова Правління
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА 
КОМПАНІЯ "КЖК"

33881437 Миколи Грінченка, 18, місто Київ, 
Голосіївський, 03039, Україна

76,361078

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

76,361078Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

д/н

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

д/н

2. Інформація про розвиток емітента

Укдадення деривативівабо вчинення провочинів щодо похіднихцінних паперів не відбувалось.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та 
управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього 
контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

 1)бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 2)бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 3)аудит, контроль,    ревізія     (перевірка     документів,     перевірка     вірності  арифметичних 

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне 
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі  перераховані  вище  методи  становлять  єдину  систему  і  використовуються  в  цілях управління 
підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові 
ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові 
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим 
ризикам:
 •ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
 •ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності 

(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої 
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
 •кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань 

контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть 
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало 
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані 
факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти 
ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання 
процентних ставок, оскільки не має кредитів.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання 
зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому 
обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не 
буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу 
здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та 
фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська 
заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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д/н

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження 
принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 
загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариствакодекс корпоративного 
управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, 
яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних 
осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про 
добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не 
торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання 
на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад 
визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються 
Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений 
за посиланням http://motor-city.com.ua/node/206. Будь-яка інша практика корпоративного управління не 
застосовується.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

всю відповідну інформацію 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

знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
 –нестабільність, суперечливість законодавства;
 –непередбачені дії державних органів;
 –нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
 –непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
 –непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з 
мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 

Документи, якими керується Товариство у своїй діяльності:

- Статут. Нова редакція Статуту прийнята згідно рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017  
(протокол від 21.04.2017 № 12);
- Положення про Наглядову раду (Затверджено загальними зборами акціонерів від  21.04.2017  (протокол 
від 21.04.2017 № 12);
- Положення про Ревізора (Затверджено загальними зборами акціонерів від 21.04.2017  (протокол від 
21.04.2017 № 12);
- Положення про Загальні збори  (Затверджено загальними зборами акціонерів від 21.04.2017  (протокол 
від 21.04.2017 № 12).

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

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

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

28.04.2020

98,30469

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: 1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок 
та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 
2019 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. 
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2020-2021 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

X

річні позачергові
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Інше (зазначити): д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Наглядова рада: Голова Наглядової ради: Копилов Валерій Володимирович,Член Наглядової ради: 
Бородинець Олена Вікторівна, Член Наглядової ради: Сипко Наталя Леонідівна.
Правління: Голова Правління: Марковкін Ігор Ігоревич.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

Інше (зазначити): д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

д/н

Загальний опис прийнятих на них рішень: Скликання загальних зборів, затвердження персонального складу лічильної 
комісії, проектов рішень щодо всіх питань порядку денного зборів, затвердження звіту Наглядової ради за 2019 р.
Затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства.
Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів 
Товариства. Затвердження річноі інформації емітента за 2019 р. Обрання Голови Наглядової ради та Голови 
Правління Товариства.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний 

член 
наглядової 

ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Копилов Валерій 
Володимирович

Акціонер - фізична особа.X

Бородинець Олена Вікторівна Представник акціонера ТОВ "Київська житлова компанія 
"КЖК".

X

Сипко Наталя Леонідівна Представник акціонера ТОВ "Київська житлова компанія 
"КЖК".

X
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Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

д/н

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правління Марковкін Ігор Ігорович. Члени Правління зобов'язані: 
1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не 
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти 
добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у 
особи на такій посаді за подібних обставин; 
2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими 
внутрішніми документами Товариства; 
.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами 
акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 
4. особисто брати участь у чергових та позачергових 
Загальних зборах акціонерів, засіданнях Правління. Завчасно 
повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах 
акціонерів із зазначенням причини; 
5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 
6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, 
пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження 
інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням 
обов'язків члена Правління, особам, які не мають доступу до 
такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах 
або в інтересах третіх осіб; 
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ні

0

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

0

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

Протягом 2020 рю проведено 4 засідання, на яких прийнято наступні рішення: Затвердження звіту правління про 
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту правління про результати 
господарської діяльності в 1 кварталі 2020 р.
Затвердження звіту правління про результати господарської діяльності в 2 кварталі 2020 р.
Затвердження звіту правління про результати господарської діяльності в 3 кварталі 2020 р.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Задовільно.

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

7. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до 
засідання Правління; 
8. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, 
знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, 
збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі 
необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 
9. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати 
діяльність підпорядкованих структурних підрозділів 
Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами 
Правління Товариства; 
10. своєчасно надавати Наглядовій раді,  внутрішнім та 
зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію 
про діяльність та фінансовий стан Товариства;
11. щорічно складати план розвитку та отримання прибутку 
Товариства з розбивкою фінансових показників на щомісячні, 
щоквартальні та щорічні та надавати його на затвердження 
Наглядовій раді;
12. щомісячно надавати Наглядовій раді звіт про виконання 
плану розвитку та отримання прибутку Товариства, звіт про 
фінансовий стан Товариства, звіт про використання коштів 
Товариства;
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так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

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)

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)

X

X

X

Інше (зазначити): д/н

Які документи передбачені 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 порядок розподілу прибутку

 Так Ні

X

X

X
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так

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого 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 власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

ні

X

X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

X

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

№
з/п

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Київська житлова компанія "КЖК"

33881437 76,3610781

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

20895200 4664234 У відповідності до п.10 розділу VI Закону України «Про 
депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI, якщо 
акціонер протягом року з дня набрання чинності Законом не 
уклав з депозитарною установою Договір про обслуговування 
рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не 
враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на 
Загальних зборах акціонерів.

01.01.2014

Опис: д/н

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну
дієздатність.
Акціонер представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого
представника як члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його
обрання. Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера
повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває
повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),
представником якого є відповідний член
Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно
містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому
належить або їм сукупно належить).
Таке письмове повідомлення розміщується на веб-сайті Товариства протягом одного робочого дня після
його отримання. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може
обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової
ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих
акціонерному Товариству
таким членом Наглядової ради. Обрання Членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно
шляхом
кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради
неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління та/або Членом Ревізійної комісії цього
Товариства.
Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та зазначається у Положенні про
Наглядову раду. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-
правового договору, трудового договору або контракту укладеного з Товариством , а також відповідно до
цього Статуту та внутрішніх
положень. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні
повноваження іншій особі. Договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління
чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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зборів Голова Наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено цим Статутом або
Положенням про Наглядову раду.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не передбачені.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень,
якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або
позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним
законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття
рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених чинним законодавством;.обрання та припинення повноважень Голови і Членів
Правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення
розміру їх винагороди;. прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;. обрання
та припинення повноважень Голови і Членів інших органівТовариства; аналіз дії та визначення форм
контролю за діяльністю Правління Товариства та поточних результатів діяльності Товариства; розгляд і
затвердження звітів по питаннях власної компетенції; обрання Реєстраційної комісії, за винятком
випадків, встановлених чинним законодавством; обрання Аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати 
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів 
у межах граничного строку; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та 
інших об'єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства, та/або перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч)
доларів США по курсу НБУ на дату проведення операції;. визначення ймовірності визнання Товариства
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі
внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції
акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової
ради згідно із законом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та
Наглядової ради:
· затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, що необхідні для досягнення цілей та
мети діяльності Товариства;· встановлення показників, розмірів і строків преміювання; розмірів
посадових окладів працівників та посадових осіб Товариства;· затвердження цін на продукцію та тарифи
на роботи і послуги Товариства;
· надання на затвердження Загальних зборів акціонерів річного звіту і балансу;· приймання рішення по
інших питаннях поточної діяльності Товариства з врахуванням положень цього Статуту.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, 
Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), 
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  , 
Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з 
аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до 
аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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регулюють діяльність учасників Фондового ринку. 
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «АТП 13002» 
складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:
 •щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ «АТП 13002» з організації корпоративного 

управління ;
 •щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
 •щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ «АТП 13002» та 

щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
 •щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого 

органу   ПрАТ «АТП 13002»,  їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис 
прийнятих на них рішеннях.
                  Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище  вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку 
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління  ПрАТ «АТП 13002» щодо таких питань, як:
 -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
 -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента;
 -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно 
вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 
3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів 
ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ «АТП 13002» не дотримався  в усіх 
суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного 
управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Київська 
житлова компанія "КЖК"

33881437 Миколи Грінченка, 18, місто 
Київ, Голосіївський, 03039, 
Україна

15955800 76,361078 15955800 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

15955800 76,361078 15955800 0Усього:
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№
з/п

Ідентифікаційний код юридичної 
особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента)

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або 
акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу)

Розмір частки 
акціонера після 

зміни (у відсотках 
до статутного 

капіталу)

1 42 3 5 6

#Тип!
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Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, 
яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є 
власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою 
або рівною пороговому значенню пакета акцій

Номер за порядком: Дата вчинення дії:

1. Причина повідомлення

- відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

- відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов’язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 
України «Про акціонерні товариства»:

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності):

#Тип!

Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, 
банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента

#Тип!

Місцезнаходження

#Тип!

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

4. Результат Розмір пакета 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 
(показник 
останньої 
графи таблиці 
пункту 5)

Кількість 
прав голосу 
за акціями* 
(у відсотках) 
(показник 
останньої 
графи 
таблиці 
пункту 6)

Кількість прав 
голосу за акціями, 
пов’язаних із 
фінансовими 
інструментами (у 
відсотках) (сума 
показників 
останньої графи 
таблиць 7.1 та 7.2)

Усього (сума 
показників, 
зазначених у 
графах 2, 4, 5 
цієї таблиці)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 
емітента станом 
на останню дату 
складення реєстру 
власників акцій 
(шт.)

1 2 3 5 6 7

на дату, коли 
порогове значення 
було досягнуто 
або перетнуто

дані попереднього 
повідомлення (за 
наявності)

2.2. Щодо 
юридичної 
особи:

Найменування

#Тип!

Кількість прав 
голосу за 
іншими 
цінними 
паперами (у 
відсотках) (за 
наявності)

4
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Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер цінних 
паперів

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 
рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер цінних 
паперів

Дія (набуття або 
відчуження)

Кількість 
голосуючих 
акцій (шт.)

Розмір пакета голосу- 
ючих акцій (у відсотках) 
від загальної кількості 
голосуючих акцій

Володіння (пряме 
або опосередковане)

Клас і тип акцій Дія (набуття 
або відчуження)

Один із випадків, передбачених 
частиною дев’ятою статті 64-1 
Закону України «Про акціонерні 
товариства»

Кількість 
голосів (шт.)

Розмір 
прав 
голосу за 
акціями (у 
відсотках)

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента Дата 
виконання

Дія 
(набуття 
або 
відчуження)

Володіння 
(пряме або 
опосередковане)

Кількість 
голосуючих акцій, 
які можуть бути 
набуті у разі 
виконання 
фінансових 
інструментів (шт.)

Сумарна 
кількість 
прав за 
акціями (у 
відсотках)

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 
інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового 
інструмента

Дата 
виконання

Базовий актив 
(акції або 
право голосу)

Дія (набуття 
або 
відчуження)

Володіння 
(пряме або 
опосередковане)

Розрахунок 
(грошовий 
або право 
голосу)

Кількість 
голосів 
(шт.)

Сумарна 
кількість 
прав за 
акціями (у 
відсотках)

© SMA



8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 
(особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи

Розмір 
пакета 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках)**

Кількість 
прав голосу 
за акціями 
(у 
відсотках)**

Кількість прав 
голосу за акціями, 
пов’язаних із 
фінансовими 
інструментами (у 
відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
найменування юридичної особи – довірителя:

ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя:

кількість голосів (шт.):

розмір прав голосу (у відсотках):

дата закінчення строку довіреності:

© SMA



X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 20895200 1044760,00 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій
додаткової емісії. Переважним правом акціонера визнається право
акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі емісії
товариством прості акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій, крім
випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про
невикористання такого прав.
Прості акції надають їх власникам право на отримання частини
прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь
в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права,
передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та
припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх
власникам однакові права.

Немає

Примітки: д/н

Іменні прості
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
16.07.1999 593/10/1/99 Державна комісія х цінних паперів 

та фондового ринку
0,05 1044760,0020895200 100

Опис: Цiннi папери емітента на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються. Торгiвля цінними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 
здiйснювалась, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Акцiї власної емiсiї Товариством протягом звiтного перiоду не викупались. 
Цiннi папери iнших емiтентiв протягом звiтного перiоду Товариством не придбавались i не продавались. Держава акцiями емітента не володiє. Акцiї та іншi цiннi папери, емiсiя яких 
пiдлягає реєстрацiї, Товариством протягом звiтного перiоду не випускалися.

UA4000139158UA4000139158 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість у 
випуску 

(шт.)

Форма існування 
та форма випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Процентна 
ставка (у 
відсотках)

Строк 
виплати 

процентів

2. Інформація про облігації емітента

Дата 
погашення 
облігацій

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу у 
звітному періоді 

(грн)

Міжна-
родний 

ідентифі-
каційний 

номер
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

#Тип!
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3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата 

випуску
Вид цінних 

паперів
Обсяг випуску 

(грн)
Обсяг розміщених 
цінних паперів на 
звітну дату (грн)

Умови обігу та погашенняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер
1 2 5 6 73 4

#Тип!

© SMA#Тип!



4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Вид похідних 
цінних паперів

Різновид 
похідних 
цінних 
паперів

Серія Строк 
розміщення

Строк дії Строк 
(термін) 

виконання

Кількість 
похідних 
цінних 

паперів у 
випуску (шт.)

Обсяг випуску 
(грн)

Характеристика базового активуМіжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
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6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що викуплено/ 
набуто іншим 

чином/ продано/ 
анульовано

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску акцій, що 
викуплено/ набуто 

іншим чином/ 
продано/ 

анульовано

Найменування органу, який 
зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено/ набуто іншим чином/ 
продано/ анульовано

Кількість акцій, що 
викуплено/ набуто 

іншим чином/ 
продано/ 

анульовано (шт.)

Частка від 
статутного капіталу 

(у відсотках)

№
з/п

Дата 
зарахування/ 

списання акцій 
на рахунок/ з 

рахунку 
емітента

Вид дії: викуп/ 
набуття іншим 
чином/ продаж/ 

анулювання

Номінальна 
вартість (грн)

6 7 84 91 2 3 5

11.11.1111 д/н д/н0 0

Опис: Власні акції пртягом звітного періоду Товариством не придбавались.

1 11.11.1111 викуп 0,00
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7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість 
цінних 

паперів (шт.)

Від загальної 
кількості 
цінних 

паперів (у 
відсотках)

Тип цінного папера

1 3 42

© SMA2020 р. 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 
відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5

© SMA2020 р. 



9. 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

Дата 
випуску

Вид цінних паперів Найменування органу, що 
наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

#Тип!

© SMA2020 р. 



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

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

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

1 42 3 5 6 7 8

16.07.1999 20895200

Опис: У відповідності до п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. №5178-VI, якщо акціонер протягом року з дня набрання чинності 
Законом не уклав з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

593/101/99 UA4000139158 1044760 16230966 4664234 0
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

#Тип!

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за привілейова- 
ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова- 
ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених 
дивідендів на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

© SMA#Тип!



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 початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будiвлi та споруди – 10-30 рокiв; 
Машини та обладнання – 12-15 рокiв, Транспортнi засоби – 5-10 рокiв. Станом на 31.12.2018 р. Основні засоби на 
балансі Товариства не обліковуються.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

-285,1
1044,8

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить -1329,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1329,9 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить -1072,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1072,3 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного 
капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України 
передбачена ліквідація товариства.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1044,8

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

-27,5
1044,8
1044,8
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у грошовій 
формі 

(тис. грн)

у 
відсотках 
до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

© SMA р. 



Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат

31 2

© SMA р. 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 
України"

30370711

вул.Тропiнiна, 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна

(044) 363-04-00
-

2092

03.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, якi надає особа: Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, 
а саме: депозитарну дiяльнiсть депозитаiю цiнних паперiв, обслуговує випуск акцiй.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

© SMA 031143072020 р. 



8,9 0

0 0

4,8 4,8

4,8 4,8

243,7 243,7

0 0

252,6 243,7

0 0

0 0

144,7 141,5

0 0

0 1

30,2 41,7

0 0

0 0,7

0 7,7

174,9 192,6

0 0

427,5 436,3

Актив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

1005

1010

1011

1012

1030

1090

1095

1100

1103

1125

1136

1135

1155

1160

1165

1190

1195

1170

1300

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби:

     первісна вартість

     знос

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Запаси:

     у тому числі готова продукція

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Гроші та їх еквіваленти

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Баланс 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

1. Баланс
на р.31.12.2020 Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Адреса, 
телефон

Миколи Грінченка, 18, місто Київ, Голосіївський, 03039, Україна, 044 300 10 40

   

   

Середня кількість працівників, осіб 3

( () )
0 01020Довгострокові біологічні активи

0 01110Поточні біологічні активи

2021.01.01

03114307

8036100000

49.31

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Підприємство

Територія

Вид економічної
діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13002"

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 
сполучення

Організаційно-правова 
форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

КОДИ

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

0 01200     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

© SMA 031143072020



Марковкін Ігор Ігорович

Павленко Олена Миколаївна

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1410

1415

1420

1425

1495

1595

1600

1610

1615

1620

1625

1630

1690

1695

1665

1900

1044,8 1044,8

1696,6 1696,6

63,8 63,8

(2832,7) (3090,3)

0 0

(27,5) (285,1)

0 0

0 0

0 0

445,2 609,8

5,8 7,3

0,6 0

3,4 19,3

0 85

455 721,4

0 0

427,5 436,3

Додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Усього за розділом I

     II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

Короткострокові кредити банків

Поточна кредиторська заборгованість за:
     довгостроковими зобов'язаннями

     товари, роботи, послуги

     розрахунками з бюджетом

     розрахунками зі страхування

     розрахунками з оплати праці

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом III

Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

     III. Поточні зобов'язання

Пасив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

  

  

)

1700 0 0     IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними 
для продажу, та групами вибуття

1621 0 0          у тому числі з податку на прибуток

© SMA 031143072020



03114307
Код
за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – 13002"

2021.01.01Дата

1536,1 1538,7

0 0

0 0

1536,1 1538,7

0 1476,1

1793,7 0

0 62,6

1793,7 1538,7

(257,6) 0

0 0

(257,6) 0

2. Звіт про фінансові результати
Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний
період поперед-

нього року

1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120

Інші доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280

Інші операційні витрати 2180

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

2000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2050

Інші витрати 2270

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290

Податок на прибуток 2300

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

Керівник

Примітки: д/н

за 2020 рік

Марковкін Ігор Ігорович

Павленко Олена МиколаївнаГоловний 
бухгалтер

© SMA 031143072020



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

#Тип!6

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

#Тип!7

Думка аудитора8

Пояснювальний параграф (за наявності)9

Номер та дата договору на проведення аудиту #Тип!10

Дата початку та дата закінчення аудиту #Тип!11

Дата аудиторського звіту #Ошибка12

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

#Ошибка13

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

5

Текст аудиторського звіту14

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської 
діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес)

2

© SMA#Тип!



XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Марковкін Ігор Ігорович,  здійснюю управлінські функції та підписую річну 
інформацію емітента. Наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно 
до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання 
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт 
керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 
господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з 
якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

© SMA 031143070 кв. 2020 р.



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
Прізвище, ім’я, по батькові фізичних 
осіб або найменування юридичних 

осіб, що є сторонами договору

Предмет договору Кількість акцій 
(часток), що 

належать особам, 
які уклали договір, 

на дату його 
укладення

Кількість голосуючих акцій 
(часток) товариства, що надає 

особі можливість 
розпоряджатися голосами на 
загальних зборах товариства, 
на дату виникнення обов’язку 
надіслати таке повідомлення

Дата укладення 
договору та дата 

набрання 
чинності ним

Строк дії договору

1 3 5 62 4

#Тип!

#Тип!

© SMA2020 р. 



XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб 
або найменування юридичних осіб, що є 

сторонами договору та/або правочину

Предмет договору та/або правочину Ціна договору 
та/або правочину

Дата укладення договору та 
дата набрання чинності ним 

та/або дата вчинення 
правочину

Строк дії договору та/або 
правочину

1 3 42 5

#Тип!

#Тип!
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

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

1 2 3
28.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 
пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")

© SMA 031143072020 р. 



Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного 
завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

№
з/п

Повна адреса файлу, за якою може бути 
здійснене вільне і пряме завантаження його 

копій засобами автоматизації (без 
необхідності попередньої реєстрації, 

введення кодів, інших додаткових дій на 
забезпечення завантаження), в форматі 

універсального покажчика 
місцезнаходження Universal Resource 

Locator (URL-адреса)

Ім’я файлу 
(включаючи 

розширення в імені 
файлу, яке має 

відповідати його 
типу/формату)

Точний 
розмір файлу 

для 
забезпечення 
можливості 

автоматичного
 контролю 
точності 

копіювання 
вмісту

Контрольна сума файлу для 
забезпечення можливості 
автоматичного контролю 

точності копіювання вмісту 
(ціле число в 

шістнадцятковому 
вираженні, доповнене 

нулями зліва до восьми 
знаків, яке розраховується та 
перевіряється відповідно до 

алгоритму CRC32 IEEE 
802.3, сумісному з форматом 

ZIP)

1 2 3 4 5

#Тип!
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