
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              23.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 1 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

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

Директор       Семперович Iгор Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

01562800 

4. Місцезнаходження 
емітента 

61003 Харкiвська область  м.Харькiв майдан Павлiвський буд.1/3 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(057) 731-26-55 (057) 731-48-26 

6. Адреса електронної 
пошти 

7311319@gmail.com 

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) 

18.04.2019 
наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 18.04.2019 р) 

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 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



імені учасника фондового 
ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку http://tsum.kharkov.ua/docs_ch09.html  

23.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

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.  

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. X 

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; 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 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; 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 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 

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

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: 

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 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: 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. X 

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).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.- вiдсутня, так як вiдповiдно до 
чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах.- вiдсутнi, так як емiтент не брав участi в створенi iнших 
юридичних осiб. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства 
Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про рейтингове агентство.- вiдсутня, так як рейтингування не проводилось i товариство не укладало 
договорiв з рейтинговими агенствами. 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.-вiдсутня, так як у 
товариства вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтента. 
Судовi справи емiтента.-протягом звiтного перiоду у Товариства вiдсутнi будь-якi судовi справи стороною в яких 
виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи. 
Штрафнi санкцiї емiтента.- штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi 
вiдсутнi. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi 
їх звiльнення- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство  не 
потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства 
Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 



Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному 
товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
iнформацiя про облiгацiї емiтента- вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало 
iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- вiдсутня , так як товариство iншi цiннi папери не 
випускало 
iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента- вiдсутня, так як товариство похiднi цiннi папери не випускало 
iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного 
законодавства Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду- вiдсутня, так як протягом звiтного 
перiоду товариство не здiйснювало придбання власних акцiй 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)- вiдсутнiй, так як вiдповiдно до 
чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-вiдсутня, 
так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 
капiталу такого емiтента.- вiдсутня, так як працiвники емiтента взагалi не володiють акцiями Товариства. 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв- вiдсутня, так як у 
Товариства будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. 
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.- вiдсутня, так як товариство протягом 
звiтного перiоду дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувало. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї- вiдсутня, так як товариство не 
займається видами дiяльностi , якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та дохiд (виручка) вiд 
реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає меньше нiж 5 млн.грн. 
Iiнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї- вiдсутня, так як товариство не займається видами дiяльностi , 
якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод 
складає меньше нiж 5 млн.грн. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв- вiдсутня, так як 
вiдповiдно до чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  
iнформацiї. 
Iнформацiя вчинення значних правочинiв.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному 
акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.- вiдсутня, так як вiдповiдно до 
чинного законодавства Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть.- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства Приватному 
акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- вiдсутня, так як вiдповiдно до чинного законодавства 
Приватному акцiонерному товариство  не потрiбно розкривати даний вид  iнформацiї. 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка 
наявна в емiтента- Iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента 
учасники(сторони ) корпоративних договорiв не надавали тому у емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть  
корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Товариства. 
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 
контроль над емiтентом.- вiдсутня, так як емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або 
правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, тому що така 
iнформацiя емiтентовi не надавалась 
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.- вiдсутня, так як Товариство iпотечнi облiгацiї не випускало. 1) 
iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 
покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй 
прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року- вiдсутня,   так як 
товариство iпотечнi облiгацiї не випускало. 
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- 
вiдсутня, так як у товариства платежi та кредитнi договори (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутнi . 
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- вiдсутня, так як iпотечнi сертифiкати Товариствр не випускало 
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- вiдсутня, так як iпотечнi активи вiдсутнi на Товариствi. 



Основнi вiдомостi про ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють 
сертифiкатами ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. Правила ФОН-iнформацiя вiдсутня , так як Емiтент 
сертифiкати ФОН не випускало.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство 
" ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )    

3. Дата проведення державної реєстрації  03.05.1993 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1646989.56 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 16 

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

68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 

 46.74 
 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І 
ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Банк ХГРУ АТ КБ " ПРИВАТБАНК" 

2) МФО банку  351533 

3) Поточний рахунок  26006060737455 

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

 поточний рахунок в іноземній валюті відсутній. 

5) МФО банку  д/н 

6) Поточний рахунок  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Зміни в організаційній структурі Товариства  відповідно до попередніх звітніх 
періодів не відбувались 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу ( осіб)-16, 
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 
( осіб)-3, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 
( дня, тижня) ( осіб)-6, фонд оплати праці- склав 778,7 тис. грн. і збільшився в 
порівняні з минулим роком на 149 тис. грн. Збільшення розміру  фонду оплати праці 
обумовлено зміною мінімальної заробітної плати. Рівень кваліфікації працівників 
відповідає вимогам та операційним потребам емітента 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент  не належить  до будь- яких об' єднань підприємств 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільної діяльності  з іншими організаціями, 
підприємствами, установами 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
На протязі 2018 року з боку третіх осіб не надходили будь- які пропозиції щодо 
реорганізації Товариства 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Згідно зі ст. 12.1 Закону " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.1999 р.  № 996-XIV з урахуванням змін і доповнень, а також з 
листом Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної 
служби статистики України " Про застосування МСФЗ" від 07.12.2011 г. N 12-208/1757-
14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 Амортизація по основних засобах 
нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і 
відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати придбання 
об' єкта, а для об' єктів основних засобів, зведених господарським способом, - з 
моменту завершення будівництва об' єкта і його готовності до експлуатації. За 
земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання, 
а також ліквідаційна вартість різних об' єктів основних засобів встановлюються 
постійно діючою комісією на підприємстві.  До інвестиційної нерухомості 
відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання 
орендних платежів. Запаси  відображаються по найменшій з двох величин: фактичній 
собівартості, або чистій ціні можливої реалізації. 



 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основним видом діяльності емітента є надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна. Доход Товариства від реалізації продукції 
( основного виду діяльності) за звітний період склав 5527,0 тис. грн. 
Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. 
Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. 
Ринки надання послуг виключно українські, основні клієнти населення, підприємці 
м. Харкова. 
Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані 
послуги, підвищення цін на енергоносії. 
Основним заходом емітента , щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги- 
робота товариства з платоспроможніми клієнтами та отримання предоплати за надані 
послуги. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання 
якісних послуг клієнтами. 
Товариство немає перспективних планів розвитку емітента. 
Так як товариство не здійснює виробництво продукції, то і постачальники за 
основними видами сировини відсутні. 
Ціни на комунальні послуги постійно зростають в зв" язку з підвищенням цін на воду, 
електроенергію та газ.  
Товаристов не впроваджувало протягом звітного періоду нові технології, нові 
товари. 
Обсяги наданих послуг не залежать від сезоних змін. 
 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Вартість придбаних основних засобів за останні п' ять років -124,3 тис. грн. 
Вартість відчуження активів- 3745,8 тис. грн. Товариство планує проведення 
капітального ремонту будівлі, з вартістю  та способои фінансування не визначенні 
 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основнi засоби є власними, будь- яких значних правочинi в емi тента щодо основних 
засобi в не планується. Товариство намагається Восновні засоби використовувати на 



100%. Утримання активi в здi йснюється господарським способом. Основні засоби 
знаходяться у будівлях Товариства за адресою: майдан Павлівський, 1/3 та 
вул. Гордієнківська 12. 
Особливостей по екологi чних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi 
активi в пi дприємства не спостерi гається. I нформацi я щодо планi в капi тального 
будi вництва, розширення або удосконалення основних засобi в, характер та причини 
таких планi в, суми видаткi в, в тому числi вже зроблених, опис методу фi нансування, 
прогнознi дати початку та закi нчення дi яльностi та очi куване зростання виробничих 
потужностей пi сля її завершення - вi дсутнi. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Діяльність емітента залежить від попиту на ринку нерухомості та купівельної 
спроможності населення, від законодавчої зміни розміру податків та зборів 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, 
безвідсоткової позики акціонерів. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Вартість укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду складає 
222,2 тис. грн та  очікуваний прибуток - 9,5 тис. грн 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Основним видом діяльності Товариства щонайменше на рік є надання в оренду власного 
нерухомого майна 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Витрат на дослідження та розробку не було 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 
та результатів діяльності емітента немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Виконавчий орган Директор Семперович Iгор Володимирович 

Наглядова рада 

Голова наглядової ради 
Член наглядової ради 
Член наглядової ради 

 

Бонк Віталій Георгійович 
Хамітова Вероніка Віталіївна 
Хамітов  Павло Олегович 

 

Ревізійна комісія 
Голова ревізійної комісії 
Член ревізійної комісії 

 

Мезенцев Владислав Володимирович 
Павлов Микола Миколайович 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Семперович Ігор Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1977 
5) Освіта** Вища,Державна академія міськогогосподарства, Харківський 

національний економічний університет 
6) Стаж роботи (років)** 23 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Карпатигаз" 
455860319 
виконавчий директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

21.06.2018 на 3 роки 

9) Опис    Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти 
його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та 
проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та рішеннями 
органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати 
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Основні обов" язки директора -  
Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю 
Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом-
відповідно до штатного розкладу Товариства. 
Посадова особа емітента обіймає посаду: ТОВ " Карпатигаз", виконавчий директор (код 
455860319,м.Київ,вул Кудрявская,13/19 04053) 
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. 
Змiни в складi посадових осiб протягом звiтного перiоду відбулись 20.06.2018 року за рішенням наглядової 
ради Товариства. 
Загальний стаж роботи-23 р 
перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-виконавчий директор 
 
 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дернова Віра Григорівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1948 
5) Освіта** вища, Харківський інститут громадського харчування 
6) Стаж роботи (років)** 53 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "Харківський ЦУМ" 
01562800 
заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

03.01.2006 до моменту припинення трудових відносин з 
Товариством 

9) Опис    Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві 
відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та положень стандартів) України.  
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. Стаж роботи - 53 р. Непогашених судимостей 
за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади за останні 5 років - головний бухгалтер ПрАТ 
" Харківський ЦУМ". Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі, згідно 
штатного розкладу. Посад на інших підприємствах не обіймає. 
 
1) Посада Голова наглядової ради товариства 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бонк Віталій Георгійович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1973 
5) Освіта** Вища, Київський національний університет будівництва і 



архитектури 
6) Стаж роботи (років)** 27 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Нафтогазбуріння" 
40993322 
директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.08.2018 на 3 роки 

9) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період 
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом 
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 
Обов" язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення 
ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, 
спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за 
діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради.  
Посадова особа емітента обіймає посаду  директора ТОВ " Нафтогазбуріння" ( код ЄДРПОУ 40993322 м. 
Київ вул.Малинська, буд.2-А, 03142) 
Розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена 
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових 
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р. 
Загальний стаж роботи-27 р 
перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор. 
Посадова особа не є акцiонером , є представником акцiонера, не є незалежним директором)  
 
 
1) Посада Член наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Хамітова Вероніка Віталіївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1998 
5) Освіта** Неповна вища,Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

д/н 
д/н 
Студентка, навчається 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.08.2018 на 3 роки 

9) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період 
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом 
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 
Обов" язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення 
ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, 
спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за 
діяльністю виконавчого органу Товариства.  
Посадова особа емітента не обіймає посад  на інщих підприємствах. 
Розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена 
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових 
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р. 
Загальний стаж роботи-0 р 
перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-студентка, навчається. 
Посадова особа не є акцiонером , є представником акцiонера, не є незалежним директором.  
 
 
1) Посада Член наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Хамітов  Павло Олегович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1989 
5) Освіта** Вища, Національний фармацевтичний університет (НФаУ) 
6) Стаж роботи (років)** 21 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Компанія Acino Pharma AG 
д/н 
провізор, ідентифікаційний код юридичної особи не надав 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.08.2018 на 3 роки 



9) Опис    Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період 
між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом 
Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 
Обов" язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення 
ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, 
спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за 
діяльністю виконавчого органу Товариства.  
Посадова особа емітента  обіймає посаду провізора в Компанії Acino Pharma AG,ідентифікаційний код 
юридичної особи та місцезнаходження не надав. 
Розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена 
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових 
осiб протягом звiтного перiоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р. 
Загальний стаж роботи-21 р 
перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-провізор. 
Посадова особа не є акцiонером , є представником акцiонера, не є незалежним директором. 
 
1) Посада Голова ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мезенцев Владислав Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1975 
5) Освіта** Вища,Харківська державна академія міського господарства 
6) Стаж роботи (років)** 19 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "ПКП "Харківський насосний завод" 
д/н 
менеджер із збуту коммерційного відділу,ідентифікаційний 
код юридичної особи не надав 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.08.2018 на 3 роки 

9) Опис    Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна 
комісія, яку очолює  та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської 
діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з 
її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, 
так як винагорода не передбачена 
Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи Посадова особа 
обіймає посаду на ТОВ " ПКП " Харківський насосний завод", менеджер із збуту коммерційного відділу, 
ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства не надав. 
Посадовi особи непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не мають. Змiни у складi посадових 
осiб протягом звiтного перiоду відбулись 17.08.2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів. 
Загальний стаж роботи-  19 р 
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Провідний економіст, менеджер 
із збуту комерційного відділу. 
 
1) Посада Член ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Павлов Микола Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1977 
5) Освіта** Вища,Харківська державна академія міського господарства 
6) Стаж роботи (років)** 21 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

д/н 
д/н 
фізична особа-підприємець 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.08.2018 на 3 роки 

9) Опис    Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна 
комісія, яку очолює  та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської 
діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з 
її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- о грн, 
так як винагорода не передбачена. 
Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи Посадова особа є 
фізичною особою- підприємцем. 
Посадовi особи непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не мають. Змiни у складi посадових 
осiб протягом звiтного перiоду відбулись 17.08.2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів. 



Загальний стаж роботи-  21 р 
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- фізична особа-підприємець. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 
 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор 
Семперович Ігор 
Володимирович 

 759 0.00829513455 759 0 

Головний бухгалтер Дернова Віра Григорівна  10 0.00010929031 10 0 

Голова наглядової ради 
товариства 

Бонк Віталій Георгійович  0 0 0 0 

Член наглядової ради 
Хамітова Вероніка 

Віталіївна 
 0 0 0 0 

Член наглядової ради Хамітов  Павло Олегович  0 0 0 0 

Голова ревізійної 
комісії 

Мезенцев Владислав 
Володимирович 

 0 0 0 0 

Член ревізійної комісії 
Павлов Микола 
Миколайович 

 0 0 0 0 

Усього 769 0.00840442486 769 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"НАФТОГАЗБУРIННЯ" 

4099322 03142 Київська область д/н м.Київ вул Малинська, буд.2-А  86.052906000000 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кастл 
Консалтинг" 

33480310 61024 Харкiвська область д/н м.Харкiв Гуданова, буд9/11   0.000010000000 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Iнсток" 33480305 61001 Харкiвська область д/н м.Харкiв Плеханiвська,буд.4-А   0.000010000000 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Промислова фiрма 
"Ятрань" 

00000002 д/н  д/н д/н д/н   0.426232000000 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Iнформацiйно маркетинговий центр "Будiнвест" 

30358432 
61000 Харкiвська область д/н м.Харкiв 

вул.Велозаводська,буд.1 
  0.336089000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Фiзичнi особи -акцiонери емiтента  в кiлькостi - 1361 особи  13.184753000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно Законодавства України та за 
основними видами дiяльностi: НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА; НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ; ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЗАЛIЗНИМИ 
ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВIДНИМ I ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ I ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО . Для 
подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснити залучення iнвестицiй, ремонт основних засобiв, розширити 
базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть послуг, що надає емiтент. Подальший розвиток 
Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та комунальнi послуги, вiд розмiру податкiв.При їх збiльшенi у 
Товариства збiльшуються витрати. Всi цi фактори негативну впливають на подальший розвиток товариства в 
майбутньому.  Всi цi фактори негативну впливають на подальший розвиток товариства в майбутньому. 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

На даний час при здiйсненi господарської дiяльностi витрати товариства  перевищують доходи, Товариство 
отримує збиток. Це погано вiдображається на фiнансових показниках пiдприємства та не сприяє його розвитку. 
Умови для кредитування пiдприємств на даний час дуже не вигiднi, тому у Товариства лише одне завдання 
зберiгти обсяги наданих послуг та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податкiв та заробiтної 
плати працiвникам. 



 

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 

Інформація вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи  не укладались i тому впливу на оцiнку 
його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi так як фiнансовий ризик виникає у випадку, 
коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, 
страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не 
здiйснювало завдання та полiтику  щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. 



 

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

 
Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: збiльшення 
податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi та iншi 
фактори, якi безпосередньо впливають на цiну  послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не 
схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними 
коштами, та безвідсотковою  фінансовою допомогою акціонерів на зворотній основі. Загальна лiквiднiсть 
Товариства є досить високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами i розрахунками 
погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв. Товариство схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами 
звiтного перiоду Товариство не може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi 
зобов'язання. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi 
господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi  грошових потокiв для 
забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський центральний унiвермаг" (далi по тексту -Товариство або 
пiдприємство) не керується кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог ст.33 закону України "Про 
акцiонернi товариства"питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства 
вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв приватного 
акцiонерного товариства "Харкiвський центральний унiвермаг" кодекс корпоративного управлiння не 
затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, 
не наводиться. 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання  юридичних осiб або 
iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування 
перелiчених кодексiв. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння , застосовану понад визначенi 
законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовує Товариство в своїй дiяльностi, 
визначенi  дiючим законодавством та статутом Товариства. 



 

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  
 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управлiння та не  користується кодексом корпоративного управлiння 
фондової бiржi, об'єднання  юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. 
 
 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 25.04.2018 
Кворум зборів 99.5298 

Опис На вимогу Закону України " Про Акцiонернi Товариства" перелiк питань до порядку денного 
пiдготовлений та затверджений наглядовою радою Товариства. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ  
(перелiк питань, винесених на голосування): 
1.  Обрання лiчильної комiсiї. 
2.  Обрання голови та секретаря Зборiв. 
3.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 
4.  Розгляд звiту виконавчого органу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого 
органу. 
5.  Розгляд звiту Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
6.  Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї. 
7.  Затвердження рiчного звiту товариства. 
8.  Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 
9.  Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
10.  Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради.  
11.  Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 
12.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства . 
13.  Затвердження Положення про наглядову раду товариства. 
 
По питанню: 
1.  Обрання лiчильної комiсiї. 
   
Проект рiшення:   У зв'язку з тим, що повноваження лiчильної комiсiї за договором передано депозитарнiй 
установi, яка надає товариству iнформацiйно-органiзацiйнi послуги щодо скликання та проведення 
загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї не здiйснювати. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв -,що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:  У зв'язку з тим, що повноваження лiчильної комiсiї за договором передано депозитарнiй 
установi, яка надає товариству iнформацiйно-органiзацiйнi послуги щодо скликання та проведення 
загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї не здiйснювати. 
По питанню: 
2.  Обрання голови та секретаря Зборiв. 
   
Проект рiшення:   Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю А.В., на посадi секретаря зборiв Юровську 
Ю.Б. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:  Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю А.В., на посадi секретаря зборiв Юровську Ю.Б. 
По питанню: 
3.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
   
Проект рiшення:   Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку 
денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi 
думки, запитання та таке iнше подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова 
зборiв має право обiрвати доповiдача (лишити його слова) у разi, якщо доповiдач порушує регламент 
зборiв, або виступає не за сутнiстю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням 
бюлетенiв для голосування. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:  Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 
10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання 
та таке iнше подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова зборiв має право 



обiрвати доповiдача (лишити його слова) у разi, якщо доповiдач порушує регламент зборiв, або виступає 
не за сутнiстю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенiв для 
голосування. 
По питанню: 
4.  Розгляд звiту виконавчого органу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого 
органу. 
   
Проект рiшення:   Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства 
за 2017 рiк. Дiяльнiсть виконавчого органу визнати задовiльною. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 
рiк. Дiяльнiсть виконавчого органу визнати задовiльною. 
По питанню: 
5.  Розгляд звiту Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
   
Проект рiшення:   Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 
2017 рiк визнати задовiльною. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2017 рiк 
визнати задовiльною.  
По питанню: 
6.  Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної 
комiсiї. 
   
Проект рiшення:   Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 
По питанню: 
7.  Затвердження рiчного звiту Товариства. 
   
Проект рiшення:   Затвердити рiчнi результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 
рiк, зокрема баланс та звiт про фiнансовi результати. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити рiчнi результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк, 
зокрема баланс та звiт про фiнансовi результати. 
По питанню: 
8.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 
   
Проект рiшення:   У зв'язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2017 роцi - збиток, 
дивiденди не нараховувати i не сплачувати. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   У зв'язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2017 роцi - збиток, дивiденди 
не нараховувати i не сплачувати. 
 
9.  Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
   
Проект рiшення:   Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї 
.Затвердити Статут Товариства в запропонованiй редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря зборiв 
пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всiх необхiдних 



документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї .Затвердити 
Статут Товариства в запропонованiй редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря зборiв пiдписати нову 
редакцiю статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всiх необхiдних документiв для 
проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 
По питанню: 
10.  Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 
   
Проект рiшення:   Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: 
Голова Наглядової ради - Станiславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - 
Андрющенко Ганна Сергiївна, Шаповалов Олександр Валентинович. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: Голова 
Наглядової ради - Станiславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко 
Ганна Сергiївна, Шаповалов Олександр Валентинович. 
 
   
Проект рiшення:   Обрати членiв Наглядової ради Товариства iз запропонованих кандидатiв шляхом 
кумулятивного голосування. 
Пiдсумки голосування :  ПIБ  "ЗА", голосiв  "ЗА", % 
  Станiславський Олександр Володимирович  7 812 638  100,0 
  Давиденко Дмитро Сергiйович  7 812 038  100,0 
  Урядов Вiталiй Юрiйович  7 812 050  100,0 
Рiшення:  Рiшення за пропозицiєю прийнято, члени Наглядової ради обранi, Наглядова рада сформована 
повнiстю. 
 
   
По питанню: 
11.  Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 
   
Проект рiшення:   Встановити,що за виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради Товариства винагорода 
не виплачується. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Встановити,що за виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради Товариства винагорода не 
виплачується. 
По питанню: 
12.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства . 
   
Проект рiшення:   Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 
Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 
голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Уповноважити директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової ради Товариства. 
По питанню: 
13.  Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 
   
Проект рiшення:   Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства .Уповноважити Голову та 
секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства. 
Пiдсумки голосування:  "ЗА" - 7 812 242 голосiв, що складає 100,0 % голосiв зареєстрованих власникiв 



голосуючих акцiй; 
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй; 
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв зареєстрованих власникiв голосуючих акцiй. 
   
Рiшення:   Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства .Уповноважити Голову та секретаря 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства. 
 
 
 
 
 

 
 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 
Дата проведення 17.08.2018 
Кворум зборів 99.78 

Опис Позачерговi загальнi збори проводилися 17.08.2018р.за iнiцiативою акцiонера ТОВ 
"НАФОГАЗБУРIННЯ", пропозицiї до порядку денного були наданi акцiонером ТОВ 
"НАФОГАЗБУРIННЯ". 
Порядок денний Загальних зборiв: 
1.Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 
2.Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
5.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
6.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
7.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
10.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
11.Про прийняття рiшення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений 
товариством до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв, як значного правочину. 
12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством 
протягом 2018 року у ходi поточної господарської дiяльностi. 
 
Питання порядку денного №: 1. 
Питання винесене на голосування: Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 
Голосували:"За": 7831630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Надати повноваження Лiчильної комiсiї депозитарнiй установi товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ТI ЕНД СI", код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного 
Товариством та ТОВ "ТI ЕНД СI" щодо якого ТОВ "ТI ЕНД СI" здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї. 
Питання порядку денного №: 2. 
Питання, винесене на голосування: Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
Голосували:"За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
  Вирiшили:  Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 
"Харкiвський ЦУМ": 
        - для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; 
        - питання (пропозицiї) вiд учасникiв загальних зборiв передаються секретарю загальних зборiв 
протягом 2 хвилин з моменту закiнчення доповiдi з вiдповiдного  порядку денного, виключно у письмовiй 
формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), 
який iнiцiює питання; 
           - питання та пропозицiї в уснiй формi, анонiмнi, а також запитання та пропозицiї щодо питань, не 
включених до порядку денного не пiдлягають розгляду; 



           - регламент розгляду запитань та пропозицiй, отриманих вiд акцiонерiв Товариства встановити до 3 
хвилин. 
Питання порядку денного №: 3. 
Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Обрати головою загальних зборiв Товариства Дерезенко Катерину Вiкторiвну. Обрати 
секретарем загальних зборiв Товариства Савченко Ярослава Сергiйовича. 
Питання порядку денного №: 4. 
Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 
ради Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства: Станiславського 
Олександра Володимировича, Давиденка Дмитра Сергiйовича, Урядова Вiталiя Юрiйовича. 
 
Питання порядку денного №: 5. 
Питання, винесене на голосування: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
Рiшення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхiдно 
було з перелiку кандидатiв обрати 3 особи. 
Голосували:  
№ п/п  П.I.Б. Кандидата  Кiлькiсть голосiв за кандидата на посаду 
1.  Бонк Вiталiй Георгiйович (представник акцiонера)  7 831 630 
2.  Хамiтова Веронiка Вiталiївна (представник акцiонера)  7 831 630 
3.  Хамiтов Павло Олегович (пердставник акцiонера)  7 831 630 
До складу Наглядової ради обранi: 
1. Бонк Вiталiй Георгiйович (представник акцiонера); 
2. Хамiтова Веронiка Вiталiївна (представник акцiонера); 
3. Хамiтов Павло Олегович (представник акцiонера). 
Питання порядку денного №: 6. 
Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють повноваження на безоплатнiй 
основi. Обрати директора Товариства Семперовича Iгоря Володимировича уповноваженою особою, якiй 
надаються повноваження пiдписувати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами 
Наглядової ради Товариства. 
Питання порядку денного №: 7. 
Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Шеремет Лiлiї 
Володимирiвни, Станiславського Фелiкса Олександровича, Левiної Свiтлани Ерiкiвни. 
Питання порядку денного №: 8. 
Питання, винесене на голосування: Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 



зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у кiлькостi 2 (двi) особи. 
Питання порядку денного №: 9 
Питання, винесене на голосування: Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Рiшення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхiдно 
було з перелiку кандидатiв обрати 2 особи. 
Голосували:  
№ п/п  П.I.Б. Кандидата  Кiлькiсть голосiв за кандидата на посаду 
1.  Мєзєнцев Владислав Володимирович  7 831 630 
2.  Павлов Микола Миколайович  7 831 630 
Рiшення:  прийнято        обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв 
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами 
До складу Ревiзiйної комiсiї обранi: 
1. Мєзєнцев Владислав Володимирович; 
2. Павлов Микола Миколайович. 
Питання порядку денного №: 10. 
Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї Товариства здiйснюють повноваження на 
безоплатнiй основi. Обрати директора Товариства Семперовича Iгоря Володимировича уповноваженою 
особою, якiй надаються повноваження пiдписувати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з 
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
Питання порядку денного №: 11 
Питання, винесене на голосування: Про прийняття рiшення щодо схвалення та затвердження умов 
правочину, що був укладений Товариством до    дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, як значного 
правочину. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Затвердити умови правочину, що був укладений Товариством 19 червня 2018р. (Договiр 
безпроцентної цiльової позики вiд 19.06.2018р.) за погодженням Наглядової ради Товариства (Протокол 
Наглядової ради Товариства вiд 19 червня 2018р.) щодо взяття Товариством за таким правочином 
зобов'язань, як значного правочину. 
Питання порядку денного №: 12. 
Питання, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що 
можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ходi поточної господарської дiяльностi. 
Голосували: "За": 7 831 630  голоси, що становить 100,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
"Проти": 0 голосiв, що становить 0,00% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
"Утримався": 0 голосiв, що становить 0,00 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  
Вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством до 31 грудня 2018 року правочини, вчинення яких 
законодавством про акцiонернi товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, за 
умови, що вартiсть таких правочинiв не має перевищувати 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень. 
Встановити, що виконавчий орган Товариства має право вчиняти правочини на умовах, визначених 
п.п.12.1 цього проекту рiшення без отримання додаткового погодження наглядової ради Товариства.  
 

 
 
 



 
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 д/в 

 
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 відсотків      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   

 
Які були 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 д/в 

 
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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"НАФТОГАЗБУРІННЯ" 
 

Інше (зазначити) д/в 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Протягом 
звітного періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені. 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів були проведені. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 

кількість 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 

Інші (запишіть)                                        д/в 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
комітети не створювались, оцінка не проводилась. 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
комітети не створювались, тому засідання комітетів не проводились 
Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так* Ні* 

Голова наглядової ради товариства  Бонк Віталій Георгійович   X 
Член наглядової ради Хамітова Вероніка Віталіївна  X 
Член наглядової ради Хамітов  Павло Олегович  X 

 
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 (запишіть)                                                                          д/в 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)                                                                            
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
Протягом 2018 р. вiдбулися наступнi засiдання наглядової ради та прийнятi рiшення: 
1) 12.01.2018р.  Порядок денний:Про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi 
акцiй Товариства. Прийнято рiшення: 1.Визначити ринкову вартiсть акцiй Товариства станом на 27 грудня 2017 
року. 
2.Для визначення ринкової вартостi акцiй  Товариства залучити  суб'єкта оцiночної дiяльностi за вибором 
директора Товариства. 3.Уповноважити директора  приватного акцiонерного товариства "Харкiвський 
центральний унiвермаг" Бондаренко Сергiя  Анатолiйовича обрати на свiй розсуд суб'єкта оцiночної дiяльностi та 
укласти з ним вiдповiдний договiр для визначення ринкової вартостi акцiй Товариства. 
2) 31.01.2018 р. Порядок денний:1.Затвердження звiту про ринкову  оцiнку вартостi акцiй Товариства. 
2.Затвердження ринкової вартостi 1(однiєї) простої акцiї Товариства. 3.Затвердження цiни придбання акцiй 
Товариства. Прийнято рiшення: 1.Затвердити звiт з незалежної оцiнки вартостi 1 (однiєї) простої акцiї ПрАТ 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27 грудня  2017 р., наданий суб'єктом оцiночної  дiяльностi товариством з 



обмеженою вiдповiдальнiстю "Авантаж - консалт" ( сертифiкат суб'єкта оцiночної  дiяльностi вiд 15.06.2015 р. № 
502/15). 2.Затвердити ринкову вартiсть 1 (однiєї) простої акцiї ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27.12.2017 
р. у розмiрi 0,67 грн.(нуль гривень шiстдесят сiм копiйок). 3.Затвердити цiну придбання акцiї ПрАТ 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" (код ЄДРПОУ 01562800) у розмiрi 0,67 грн. ( нуль гривень шiстдесят сiм копiйок) за одну 
просту акцiю. Уповноважити Голову наглядової ради Станiславського О.В. повiдомити Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Д.Д.С. Консалтинг" (D.D.S.Consulting OU,Estonia, реєстрацiйний код 142899003) затверджену 
цiну придбання акцiй ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 01562800) шляхом направлення листа та копiї 
протоколу даного засiдання наглядової ради. 
3) 17.01.2018р. Порядок денний:Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання договору 
займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Бондаренко Надiєю Пiралiєвною на строк до одного 
року на суму 1097 800,00 грн. для поповнення обiгових коштiв. 
4) 07.02.2018р. Порядок денний: 1.Про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ Харкiвський 
ЦУМ".2.Обрання аудитора товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Прийнято 
рiшення:1.Для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв доручити директору товариства Бондаренко С.А. в 
строк до "15" лютого 2018 р. визначити мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв, здiйснити дiї по укладанню 
договору з ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення  проведення  загальних  зборiв. Надати на затвердження наглядової 
ради проект  договору  ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборiв. 
5) 15.02 2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання 
договору займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Станiславським Ф.О.  на строк до одного року 
на суму 2074200,00 грн. для поповнення обiгових коштiв. 
6) 02.03.2018 р. Порядок денний: 1.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яких буде письмово 
повiдомлено про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" ( далi по тексту "Товариство") та  проект порядку денного. Визначення мiсця, дати 
та часу проведення зборiв. Визначення мiсця, дати та часу проведення реєстрацiї осiб, що прибули для участi у 
загальних зборах. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних 
зборах акцiонерiв товариства.2.Затвердження проекту порядку денного загальних зборiв  товариства, проектiв 
рiшень з питань ,включених до порядку денного загальних зборiв.3.Визначення порядку ознайомлення акцiонерiв з 
документами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв  
товариства.4.Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв 5.Призначення реєстрацiйної комiсiї 
загальних зборiв  товариства.6.Прийняття рiшення про передачу за договором повноважень реєстрацiйної комiсiї, 
тимчасової лiчильної комiсiї,лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ "МДЦ".7.Визначення особи, головуючої 
на загальних зборах товариства. Про уповноваження ТОВ "МДЦ" на доведення до вiдома акцiонерiв звiту 
наглядової ради за 2017 рiк.8.Щодо органiзацiї та проведення загальних зборiв товариства.Прийнятi рiшення: 
1.Визначити датою  складання перелiку акцiонерiв, яким буде надiслано повiдомлено про проведення загальних 
зборiв приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" та проект порядку 
денного -  19.03.2018 р. 
- визначити мiсцем проведення загальних зборiв товариства : м. Харкiв ,  вул. Космiчна, 26, 3-й поверх, конференц 
- зала. 
-  визначити датою проведення загальних зборiв - 25.04.2018 р. Загальнi   збори товариства  розпочати о 14-30 
годинi. 
- реєстрацiю осiб, що прибули для участi у загальних зборах товариства, провести 25.04.2018 року з 14-00 години 
до 14-20 години . 
-  визначити датою складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв -  станом на 
24-00 годину 19.04.2018 р. 
2.Затвердити  проект порядку денного загальних зборiв товариства та проекти рiшень, з питань, включених до 
порядку денного загальних зборiв: 
1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Обрання голови та секретаря Зборiв. 
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 
4.Розгляд звiту Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
5.Розгляд звiту виконавчого органу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 
6.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
7.Затвердження рiчного звiту Товариства. 
8.Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 
   9.Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
      10.Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 
      11. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 
      12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. 
13.Затвердження Положення про Наглядову   раду товариства. 
Проекти рiшень  з питань, включених до порядку денного загальних зборiв: 
1.У зв'язку з тим, що повноваження лiчильної комiсiї за договором передано депозитарнiй установi, яка надає 
товариству iнформацiйно-органiзацiйнi послуги щодо скликання та проведення загальних зборiв, обрання 
лiчильної комiсiї не здiйснювати. 
2.Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю А.В., на посадi секретаря зборiв  
Юровську Ю.Б.  
3.Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвилин; 
виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше 
подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова зборiв має право обiрвати доповiдача 



(лишити його слова)  у разi, якщо доповiдач порушує регламент зборiв, або виступає не за сутнiстю питання  
порядку денного; голосування проводиться з використанням  бюлетенiв для голосування. 
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради  Товариства за 2017 рiк визнати 
задовiльною. 
5.Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Дiяльнiсть 
виконавчого органу  визнати задовiльною. 
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 
7.Затвердити рiчнi результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк, зокрема баланс та 
звiт про фiнансовi результати. 
8.У зв'язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2017 роцi - збиток, дивiденди не нараховувати i 
не сплачувати. 
9.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй  
редакцiї .Затвердити Статут Товариства в запропонованiй редакцiї. Уповноважити  Голову та секретаря зборiв 
пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всiх необхiдних 
документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 
   10.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: Голова Наглядової 
ради -   Станiславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко Ганна Сергiївна,   
Шаповалов Олександр Валентинович. Обрати членiв Наглядової ради Товариства iз запропонованих кандидатiв  
шляхом кумулятивного голосування. 
   11.Встановити,що за виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується. 
    12.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Уповноважити директора Товариства  на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. 
    13. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства . 
7) 10.04.2018 р. Порядок денний: 1.Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 
товариства.2.Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосуваня на загальних зборах.3.Затвердження 
пропозицiй щодо кандидатiв до наглядової ради товариства. Прийнятi рiшення:1.Затвердити запропонований 
порядок денний загальних зборiв товариства, що вiдбудуться 25.04.2018 р. без змiн.2.Затвердити текст i форму 
бюлетенiв для голосування. Затвердити форму i текст бюллетеня для кумулятивного голосування  з обрання членiв 
наглядової ради товариства.3.Затвердити запропонованих акцiонерами кандидатiв, що обиратимуться до складу 
наглядової ради товариства: Станiславський Олександр Володимирович (акцiонер); Урядов Вiталiй Юрiйович 
(представник акцiонера); Давиденко Дмитро Сергiйович (представник акцiонера). 
8) 16.04.2018р. Порядок денний:Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання договору 
займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Бондаренко Надiєю Пiралiєвною на строк до одного 
року на суму 2088800,00 грн. для поповнення обiгових коштiв.  
9) 25.04.2018р. Порядок денний: Обрання голови наглядової ради.Прийнятi рiшення: 1.Обрати головою наглядової 
ради  приватного акцiонерного товариства "Харкiвський центральний унiвермаг" Станiславського Олександра 
Володимировича. 
10) 04.06.2018 р. Порядок денний: 1.Про внесення змiн до контракту укладеного з директором товариства. 
Прийнятi рiшення: 1.1.Внести змiни до контракту, укладеного 03.05.2017р. мiж Товариством та Бондаренко 
Сергiєм Анатолiйовичем з метою приведення його положень у вiдповiднiсть з нормами Статуту Товариства та 
чинного законодавства.1.2.Затвердити умови Угоди про внесення змiн до контракту вiд 03.05.2017р., укладеного 
мiж Товариством та Бондаренко Сергiєм Анатолiйовичем, вiдповiдно до Додатку № 1 цього протоколу. 
1.3.Уповноважити голову наглядової ради пiдписати Угоду про внесення змiн до контракту вiд 03.05.2017р., 
укладеного мiж Товариством та Бондаренко Сергiєм Анатолiйовичем. 
11) 19.06.2018р. Порядок денний: Про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийнятi рiшення:Надати 
згоду на вчинення значного правочину, а саме: надати згоду на укладання договору безпроцентної цiльової позики 
мiж ТОВ "НАФТОГАЗБУРIННЯ" та ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ", розмiр якої становить 642185000 (шiсть 
мiльйонiв чотириста двадцять одна тисяча вiсiмсот п'ятдесят) гривень строком до "31" грудня 2018р. 
12) 20.06.2018р. Порядок денний: 1.Про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Про обрання 
Директора Товариства та укладення з ним контракту. Прийнятi рiшення: 1.1. Припинити повноваження Директора 
ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" Бондаренка Сергiя Анатолiйовича "20" червня 2018р.1.2. Затвердити умови Угоди про 
припинення 20.06.2018р. дiї  контракту вiд 03.05.2017, укладеного мiж Товариством та Бондаренком Сергiєм 
Анатолiйовичем, вiдповiдно до Додатку №1 цього протоколу. 1.3. Уповноважити голову наглядової ради 
Станiславського О.В. пiдписати Угоду про припинення 20.06.2018р. дiї  контракту вiд 03.05.2017, укладеного мiж 
Товариством та Бондаренком Сергiєм Анатолiйовичем. 2.1. Обрати Директором ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" 
Семперович Iгоря Володимировича з 21.06.2018р. 2.2. Затвердити умови Трудового контракту з Директором  
Семперович I.В. з встановленням розмiру його винагороди вiдповiдно до Додатку №2 цього протоколу та 
уповноважити голову наглядової ради Станiславського О.В. укласти (пiдписати) вiдповiдний  контракт. 2.3. 
Доручити новообраному Директору ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" Семперович I.В. забезпечити внесення вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про ПрАТ "Харкiвський ЦУМ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, iнших ресурсах та/або базах даних, з правом доручити це 
третiм особам, обраним ним на власний розсуд, шляхом видачi їм вiд iменi ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" довiреностi 
(довiреностей). 
13) 02.07.2018р. Порядок денний: Про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi 
акцiй Товариства. Прийнятi рiшення:Визанчити ринкову вартiсть акцiй Товариства станом на 26 червня 
2018р.,уповноважити директора Товариства Семперовича Iгоря Володимировича обрати на свiй розсуд суб'єкта 
оцiночної дiяльностi та укласти з ним вiдповiдний договiр для визначення ринкової вартостi акцiй Товариства. 



14) 11.07.2018р. Порядок денний: 1.Про прийняття рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Про визначення часу, дати та мiсця проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 3. Про визначення посадової особи Товариства, вiдповiдальної за порядок  ознайомлення акцiонерiв з 
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та визначення порядку ознайомлення Акцiонерiв Товариства з документами щодо проведення 
позачергових Загальних зборiв..4. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства. 5. 
Про визначення дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про 
проведення позачергових Загальних зборiв. 6. Про визначення дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв 
Товариства, якi мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 7. Про визначення способу 
розсилки та затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерам Товариства. 8. Про надання 
повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства, тимчасової лiчильної комiсiї, лiчильної комiсiї Товариства. 9. Про 
визначення особи, головуючої на зборах Товариства.10.Щодо органiзацiї та проведення загальних зборiв 
Товариства. Прийнятi рiшення:1. Провести позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" на 
вимогу акцiонера Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НАФТОГАЗБУРIННЯ", код за 
ЄДРПОУ 40993322. 2.Призначити проведення позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства на "17" 
серпня 2018р. о 15.00 годинi. Позачерговi Загальнi збори Акцiонерiв провести за адресою: Україна, м. Харкiв, вул. 
Гвардiйцiв-Широнiнцiв, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в лiт. "А", конференцзал. Реєстрацiю учасникiв Загальних 
зборiв Акцiонерiв Товариства провести 17 серпня 2018 року з 14.00 до 14.45 за адресою: Україна, м. Харкiв, вул. 
Гвардiйцiв-Широнiнцiв, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в лiт. "А", конференцзал.3.Обрати директора Товариства 
Семперовича Iгора Володимировича вiдповiдальною особою за порядок ознайомлення Акцiонерiв з документами, 
необхiдними для прийняття рiшень з порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства. Встановити 
наступний порядок ознайомлення з документами щодо проведення Загальних зборiв Товариства: ознайомлення 
акцiонерiв з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборiв до дати проведення 
Загальних зборiв здiйснюється за мiсцезнаходженням Товариства: Україна, 61003, Харкiвська область, м. Харкiв, 
майдан Павлiвський, буд. 1/3, 5-й поверх, вiддiл кадрiв, у робочi днi з 10:00 до 16:00, в день проведення Загальних 
зборiв також у мiсцi їх проведення. Контактнi телефони вiдповiдальної особи: +380577312655, +380577315049. 
4.Затвердити наступний проект порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства та проекти 
рiшень з питань включених до порядку денного:   
1.Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 
2.Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
5.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
6.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
7.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
10.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
11.Про прийняття рiшення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до 
дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, як значного правочину. 
12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом 
2018 року у ходi поточної господарської дiяльностi. 
Протягом 2018 р. вiдбулися наступнi засiдання наглядової ради та прийнятi рiшення: 
1) 12.01.2018р.  Порядок денний:Про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi 
акцiй Товариства. Прийнято рiшення: 1.Визначити ринкову вартiсть акцiй Товариства станом на 27 грудня 2017 
року. 
2.Для визначення ринкової вартостi акцiй  Товариства залучити  суб'єкта оцiночної дiяльностi за вибором 
директора Товариства. 3.Уповноважити директора  приватного акцiонерного товариства "Харкiвський 
центральний унiвермаг" Бондаренко Сергiя  Анатолiйовича обрати на свiй розсуд суб'єкта оцiночної дiяльностi та 
укласти з ним вiдповiдний договiр для визначення ринкової вартостi акцiй Товариства. 
2) 31.01.2018 р. Порядок денний:1.Затвердження звiту про ринкову  оцiнку вартостi акцiй Товариства. 
2.Затвердження ринкової вартостi 1(однiєї) простої акцiї Товариства. 3.Затвердження цiни придбання акцiй 
Товариства. Прийнято рiшення: 1.Затвердити звiт з незалежної оцiнки вартостi 1 (однiєї) простої акцiї ПрАТ 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27 грудня  2017 р., наданий суб'єктом оцiночної  дiяльностi товариством з 
обмеженою вiдповiдальнiстю "Авантаж - консалт" ( сертифiкат суб'єкта оцiночної  дiяльностi вiд 15.06.2015 р. № 
502/15). 2.Затвердити ринкову вартiсть 1 (однiєї) простої акцiї ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27.12.2017 
р. у розмiрi 0,67 грн.(нуль гривень шiстдесят сiм копiйок). 3.Затвердити цiну придбання акцiї ПрАТ 
"ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" (код ЄДРПОУ 01562800) у розмiрi 0,67 грн. ( нуль гривень шiстдесят сiм копiйок) за одну 
просту акцiю. Уповноважити Голову наглядової ради Станiславського О.В. повiдомити Товариству з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Д.Д.С. Консалтинг" (D.D.S.Consulting OU,Estonia, реєстрацiйний код 142899003) затверджену 
цiну придбання акцiй ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 01562800) шляхом направлення листа та копiї 
протоколу даного засiдання наглядової ради. 
3) 17.01.2018р. Порядок денний:Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання договору 
займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Бондаренко Надiєю Пiралiєвною на строк до одного 
року на суму 1097 800,00 грн. для поповнення обiгових коштiв. 



4) 07.02.2018р. Порядок денний: 1.Про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ Харкiвський 
ЦУМ".2.Обрання аудитора товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Прийнято 
рiшення:1.Для проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв доручити директору товариства Бондаренко С.А. в 
строк до "15" лютого 2018 р. визначити мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв, здiйснити дiї по укладанню 
договору з ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення  проведення  загальних  зборiв. Надати на затвердження наглядової 
ради проект  договору  ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборiв. 
5) 15.02 2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання 
договору займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Станiславським Ф.О.  на строк до одного року 
на суму 2074200,00 грн. для поповнення обiгових коштiв. 
6) 02.03.2018 р. Порядок денний: 1.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яких буде письмово 
повiдомлено про проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" ( далi по тексту "Товариство") та  проект порядку денного. Визначення мiсця, дати 
та часу проведення зборiв. Визначення мiсця, дати та часу проведення реєстрацiї осiб, що прибули для участi у 
загальних зборах. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у загальних 
зборах акцiонерiв товариства.2.Затвердження проекту порядку денного загальних зборiв  товариства, проектiв 
рiшень з питань ,включених до порядку денного загальних зборiв.3.Визначення порядку ознайомлення акцiонерiв з 
документами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв  
товариства.4.Затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв 5.Призначення реєстрацiйної комiсiї 
загальних зборiв  товариства.6.Прийняття рiшення про передачу за договором повноважень реєстрацiйної комiсiї, 
тимчасової лiчильної комiсiї,лiчильної комiсiї депозитарнiй установi ТОВ "МДЦ".7.Визначення особи, головуючої 
на загальних зборах товариства. Про уповноваження ТОВ "МДЦ" на доведення до вiдома акцiонерiв звiту 
наглядової ради за 2017 рiк.8.Щодо органiзацiї та проведення загальних зборiв товариства.Прийнятi рiшення: 
1.Визначити датою  складання перелiку акцiонерiв, яким буде надiслано повiдомлено про проведення загальних 
зборiв приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ" та проект порядку 
денного -  19.03.2018 р. 
- визначити мiсцем проведення загальних зборiв товариства : м. Харкiв ,  вул. Космiчна, 26, 3-й поверх, конференц 
- зала. 
-  визначити датою проведення загальних зборiв - 25.04.2018 р. Загальнi   збори товариства  розпочати о 14-30 
годинi. 
- реєстрацiю осiб, що прибули для участi у загальних зборах товариства, провести 25.04.2018 року з 14-00 години 
до 14-20 години . 
-  визначити датою складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв -  станом на 
24-00 годину 19.04.2018 р. 
2.Затвердити  проект порядку денного загальних зборiв товариства та проекти рiшень, з питань, включених до 
порядку денного загальних зборiв: 
1.Обрання лiчильної комiсiї. 
2.Обрання голови та секретаря Зборiв. 
3.Прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв. 
4.Розгляд звiту Наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
5.Розгляд звiту виконавчого органу. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 
6.Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 
7.Затвердження рiчного звiту Товариства. 
8.Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 
   9.Про внесення змiн до Статуту Товариства. 
      10.Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 
      11. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. 
      12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 
Товариства. 
13.Затвердження Положення про Наглядову   раду товариства. 
Проекти рiшень  з питань, включених до порядку денного загальних зборiв: 
1.У зв'язку з тим, що повноваження лiчильної комiсiї за договором передано депозитарнiй установi, яка надає 
товариству iнформацiйно-органiзацiйнi послуги щодо скликання та проведення загальних зборiв, обрання 
лiчильної комiсiї не здiйснювати. 
2.Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю А.В., на посадi секретаря зборiв  
Юровську Ю.Б.  
3.Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвилин; 
виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше 
подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова зборiв має право обiрвати доповiдача 
(лишити його слова)  у разi, якщо доповiдач порушує регламент зборiв, або виступає не за сутнiстю питання  
порядку денного; голосування проводиться з використанням  бюлетенiв для голосування. 
4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради  Товариства за 2017 рiк визнати 
задовiльною. 
5.Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Дiяльнiсть 
виконавчого органу  визнати задовiльною. 
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 
7.Затвердити рiчнi результати дiяльностi та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк, зокрема баланс та 
звiт про фiнансовi результати. 
8.У зв'язку з тим, що фiнансовий результат дiяльностi Товариства у 2017 роцi - збиток, дивiденди не нараховувати i 
не сплачувати. 
9.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй  



редакцiї .Затвердити Статут Товариства в запропонованiй редакцiї. Уповноважити  Голову та секретаря зборiв 
пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всiх необхiдних 
документiв для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 
   10.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: Голова Наглядової 
ради -   Станiславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко Ганна Сергiївна,   
Шаповалов Олександр Валентинович. Обрати членiв Наглядової ради Товариства iз запропонованих кандидатiв  
шляхом кумулятивного голосування. 
   11.Встановити,що за виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується. 
    12.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 
Уповноважити директора Товариства  на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 
Товариства. 
    13. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства пiдписати Положення про Наглядову раду Товариства . 
7) 10.04.2018 р. Порядок денний: 1.Затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 
товариства.2.Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосуваня на загальних зборах.3.Затвердження 
пропозицiй щодо кандидатiв до наглядової ради товариства. Прийнятi рiшення:1.Затвердити запропонований 
порядок денний загальних зборiв товариства, що вiдбудуться 25.04.2018 р. без змiн.2.Затвердити текст i форму 
бюлетенiв для голосування. Затвердити форму i текст бюллетеня для кумулятивного голосування  з обрання членiв 
наглядової ради товариства.3.Затвердити запропонованих акцiонерами кандидатiв, що обиратимуться до складу 
наглядової ради товариства: Станiславський Олександр Володимирович (акцiонер); Урядов Вiталiй Юрiйович 
(представник акцiонера); Давиденко Дмитро Сергiйович (представник акцiонера). 
8) 16.04.2018р. Порядок денний:Узгодження договору займу. Прийнятi рiшення: Дати згоду на укладання договору 
займу мiж ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" та фiзичною особою Бондаренко Надiєю Пiралiєвною на строк до одного 
року на суму 2088800,00 грн. для поповнення обiгових коштiв.  
9) 25.04.2018р. Порядок денний: Обрання голови наглядової ради.Прийнятi рiшення: 1.Обрати головою наглядової 
ради  приватного акцiонерного товариства "Харкiвський центральний унiвермаг" Станiславського Олександра 
Володимировича. 
10) 04.06.2018 р. Порядок денний: 1.Про внесення змiн до контракту укладеного з директором товариства. 
Прийнятi рiшення: 1.1.Внести змiни до контракту, укладеного 03.05.2017р. мiж Товариством та Бондаренко 
Сергiєм Анатолiйовичем з метою приведення його положень у вiдповiднiсть з нормами Статуту Товариства та 
чинного законодавства.1.2.Затвердити умови Угоди про внесення змiн до контракту вiд 03.05.2017р., укладеного 
мiж Товариством та Бондаренко Сергiєм Анатолiйовичем, вiдповiдно до Додатку № 1 цього протоколу. 
1.3.Уповноважити голову наглядової ради пiдписати Угоду про внесення змiн до контракту вiд 03.05.2017р., 
укладеного мiж Товариством та Бондаренко Сергiєм Анатолiйовичем. 
11) 19.06.2018р. Порядок денний: Про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийнятi рiшення:Надати 
згоду на вчинення значного правочину, а саме: надати згоду на укладання договору безпроцентної цiльової позики 
мiж ТОВ "НАФТОГАЗБУРIННЯ" та ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ЦУМ", розмiр якої становить 642185000 (шiсть 
мiльйонiв чотириста двадцять одна тисяча вiсiмсот п'ятдесят) гривень строком до "31" грудня 2018р. 
12) 20.06.2018р. Порядок денний: 1.Про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Про обрання 
Директора Товариства та укладення з ним контракту. Прийнятi рiшення: 1.1. Припинити повноваження Директора 
ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" Бондаренка Сергiя Анатолiйовича "20" червня 2018р.1.2. Затвердити умови Угоди про 
припинення 20.06.2018р. дiї  контракту вiд 03.05.2017, укладеного мiж Товариством та Бондаренком Сергiєм 
Анатолiйовичем, вiдповiдно до Додатку №1 цього протоколу. 1.3. Уповноважити голову наглядової ради 
Станiславського О.В. пiдписати Угоду про припинення 20.06.2018р. дiї  контракту вiд 03.05.2017, укладеного мiж 
Товариством та Бондаренком Сергiєм Анатолiйовичем. 2.1. Обрати Директором ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" 
Семперович Iгоря Володимировича з 21.06.2018р. 2.2. Затвердити умови Трудового контракту з Директором  
Семперович I.В. з встановленням розмiру його винагороди вiдповiдно до Додатку №2 цього протоколу та 
уповноважити голову наглядової ради Станiславського О.В. укласти (пiдписати) вiдповiдний  контракт. 2.3. 
Доручити новообраному Директору ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" Семперович I.В. забезпечити внесення вiдповiдних 
змiн до вiдомостей про ПрАТ "Харкiвський ЦУМ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, iнших ресурсах та/або базах даних, з правом доручити це 
третiм особам, обраним ним на власний розсуд, шляхом видачi їм вiд iменi ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" довiреностi 
(довiреностей). 
13) 02.07.2018р. Порядок денний: Про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi 
акцiй Товариства. Прийнятi рiшення:Визанчити ринкову вартiсть акцiй Товариства станом на 26 червня 
2018р.,уповноважити директора Товариства Семперовича Iгоря Володимировича обрати на свiй розсуд суб'єкта 
оцiночної дiяльностi та укласти з ним вiдповiдний договiр для визначення ринкової вартостi акцiй Товариства. 
14) 11.07.2018р. Порядок денний: 1.Про прийняття рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Про визначення часу, дати та мiсця проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 3. Про визначення посадової особи Товариства, вiдповiдальної за порядок  ознайомлення акцiонерiв з 
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та визначення порядку ознайомлення Акцiонерiв Товариства з документами щодо проведення 
позачергових Загальних зборiв..4. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв Товариства. 5. 
Про визначення дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про 
проведення позачергових Загальних зборiв. 6. Про визначення дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв 
Товариства, якi мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 7. Про визначення способу 
розсилки та затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерам Товариства. 8. Про надання 
повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства, тимчасової лiчильної комiсiї, лiчильної комiсiї Товариства. 9. Про 
визначення особи, головуючої на зборах Товариства.10.Щодо органiзацiї та проведення загальних зборiв 



Товариства. Прийнятi рiшення:1. Провести позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвський ЦУМ" на 
вимогу акцiонера Товариства - товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НАФТОГАЗБУРIННЯ", код за 
ЄДРПОУ 40993322. 2.Призначити проведення позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства на "17" 
серпня 2018р. о 15.00 годинi. Позачерговi Загальнi збори Акцiонерiв провести за адресою: Україна, м. Харкiв, вул. 
Гвардiйцiв-Широнiнцiв, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в лiт. "А", конференцзал. Реєстрацiю учасникiв Загальних 
зборiв Акцiонерiв Товариства провести 17 серпня 2018 року з 14.00 до 14.45 за адресою: Україна, м. Харкiв, вул. 
Гвардiйцiв-Широнiнцiв, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в лiт. "А", конференцзал.3.Обрати директора Товариства 
Семперовича Iгора Володимировича вiдповiдальною особою за порядок ознайомлення Акцiонерiв з документами, 
необхiдними для прийняття рiшень з порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства. Встановити 
наступний порядок ознайомлення з документами щодо проведення Загальних зборiв Товариства: ознайомлення 
акцiонерiв з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборiв до дати проведення 
Загальних зборiв здiйснюється за мiсцезнаходженням Товариства: Україна, 61003, Харкiвська область, м. Харкiв, 
майдан Павлiвський, буд. 1/3, 5-й поверх, вiддiл кадрiв, у робочi днi з 10:00 до 16:00, в день проведення Загальних 
зборiв також у мiсцi їх проведення. Контактнi телефони вiдповiдальної особи: +380577312655, +380577315049. 
4.Затвердити наступний проект порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства та проекти 
рiшень з питань включених до порядку денного:   
1.Про обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. 
2.Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
3.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
5.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
6.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 
встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
7.Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8.Про визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
9.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
10.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
11.Про прийняття рiшення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до 
дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв, як значного правочину. 
12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятись Товариством протягом 
2018 року у ходi поточної господарської дiяльностi. 
 
Яким чином  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                                       
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Виконавчий орган Товариства одноосібний -Директор в особі 
Семперовича Ігора Володимировича 

Обрання та припинення повноважень 
директора належить до компетенції 

наглядової ради Товариства. Рішенням 
наглядової ради  

(Протокол б/№ від 20.06.2018 р.)  
Семперовича Ігора Володимировича обрано 

директором Товариства. 
Функціональні обов"язки: Згідно статуту 
(ст.11),укладеного контракту директор 

здійснює управління поточною діяльністю 
Товариства, вирішує всі питання, крім 
питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової 
ради. Директор без довіреності діє від імені 
Товариства, в тому числі представляє його 

інтереси, вчиняє правочини від імені 
Товариства, видає накази та розпорядження 

обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства. Директор 

Товариства підзвітний загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень. 
Опис: Відповідно до п.11.4.статуту 

директор обирається наглядовою радою 
Товариства строком на три роки. 

Повноваження директора припиняються за 
рішенням наглядової ради Товариства. Без 
рішення наглядової ради  повноваження 

Директора припиняються:  
- за його бажанням за умови письмового 
повідомлення про це Товариства за два 

тижні;  
- в разі неможливості виконання обов?язків 

Директора за станом здоров?я;  
- в разі набрання законної сили вироком чи 

рішення суду, яким його засуджено до 
покарання, що виключає можливість 
виконання обов?язків Директора;  

- в разі смерті, визнання його недієздатним, 
обмежено дієздатним, безвісно відсутнім. 

 
 

Опис 
Так  як виконавчий орган Товариства 
одноосібний, то засідань виконавчого 

органу не проводилось. 

 



Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Інформація не заповнюєтьмя Приватними акціонерними Товариствами 
 



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)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  2  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
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) Ні Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так 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 Так 

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 Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні 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 )   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)  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 

 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується 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 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 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/в 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 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 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                        д/в 

 



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 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"НАФТОГАЗБУРIННЯ" 
40993322 

86.052906 

 



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 

1 2 3 4 

9149942 1266586 

Вiдповiдно до даних реєстру власників іменних 
цінни паперів станом на 31.12.2018р. загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 7 
883356 штук. Вказана кiлькiсть акцiй належить 
власникам, якi уклали договори з депозитарною 
установою про обслуговування рахунка в цiнних 
паперах. Акцiї власникiв,якi не уклали в казанi 
договори при визначенi кворуму та голосування 
на Загальних зборах Товариства не враховуються, 
ці обмеження виникли з 11.10.2014 року . Iнших 
обмежень прав участi та голосування акцiонерiв 

на Загальних зборах немає. 

11.10.2014 

 



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 
  

 
 
     Посадовими  особами Товариства є: Голова та члени наглядової ради; Голова та члени ревiзiйної комiсiї, 
директор, головний бухгалтер.  
      Згiдно п.10.7 статуту члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних 
зборiв строком на три роки шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради Товариства 
дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами 
наглядової ради з їх числа бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада  має право в 
будь який час переобрати Голову наглядової ради. Прийняття  рiшення про дострокове припинення повноважень 
членiв наглядової ради належить до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення загальних зборiв про 
дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради. Без рiшення 
Загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:  
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
- в разi неможливостi виконання обов?язкiв члена наглядової ради за станом здоров?я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливiсть виконання обов?язкiв члена наглядової ради; 
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 
- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником 
акцiонера. 
  Припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного 
з ним. 
     Вiдповiдно до п.11.4.статуту директор обирається наглядовою радою Товариства строком на три роки 
.Повноваження директора припиняються за рiшенням наглядової ради Товариства. Без рiшення наглядової ради  
повноваження Директора припиняються:  
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  
- в разi неможливостi виконання обов?язкiв Директора за станом здоров?я;  
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливiсть виконання обов?язкiв Директора;  
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм. 
Наглядова рада має право вiдсторонити вiд виконання повноважень Директора, дiї, або бездiяльнiсть якого 
порушують права акцiонерiв чи самого Товариства. До вирiшення  питання про призначення Директора 
Товариства, наглядова рада зобов?язана призначити особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Директора. 
     Згiдно статуту члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 
три роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. 
Кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї Товариства визначається рiшенням загальних зборiв та не може бути бiльше 
нiж 3 особи. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв 
вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї на першому засiданн. Загальнi збори Товариства можуть прийняти 
рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Без 
рiшення загальних зборiв повноваження члена ревiзiйної комiсiї припиняються:  
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  
- в разi неможливостi виконання обов?язкiв члена ревiзiйної комiсiї за станом здоров?я;  
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливiсть виконання обов?язкiв члена ревiзiйної комiсiї;  
- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсновiдсутнiм, померлим. 
З припиненням повноважень члена ревiзiйної комiсiї одночасно припиняється дiя договору, укладеного з ним. 
Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв 
ревiзiйної комiсiї. 
   Головний бухгалтер приймається на роботу i звiльняється наказом директора Товариства, у вiдповiдностi iз 
Кодексом законiв про працю України. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi 
їх звiльнення: згiдно з чинним законодавством Емiтент не зобов'язаний розкривати дану iнформацiю. 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Повноваження членiв наглядової ради:Порядок роботи членiв наглядової ради Товариства  визначається статутом, 
Положенням про наглядову раду та цивiльно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради.Член 
наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй 
особi.Члени наглядової ради мають право отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi 
для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, вимагати скликання позачергового засiдання 
наглядової ради вiдповiдно до вимог  статуту та законодавства. У разi незгоди, надавати у письмовiй формi 
зауваження до рiшень наглядової ради. Брати участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Дiяти в iнтересах Товариства, 
добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.  
    Голова наглядової ради: розподiляє обов'язки мiж членами наглядової ради та визначає їх повноваження;  
органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень нглядової ради;  координує 
пiдготовку i скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує 
ведення протоколiв засiдань наглядової ради;  пiдтримує постiйнi контакти та представляє наглядову раду у роботi 
з iншими органами товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, 
органiзацiями, установами та громадянами; пiдписує документи, виданi наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi 
на запити; готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про  дiяльнiсть наглядової ради; 
пiдписує вiд iменi товариства контракт (строковий трудовий договiр) з  директором товариства;  вирiшує iншi 
питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi наглядової ради.  
 Повноваження директора: Згiдно статуту (ст.11),укладеного контракту директор здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi питання, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 
та наглядової ради. Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє його iнтереси, 
вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та розпорядження обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства. Директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує 
виконання їх рiшень. 
Повноваження членiв ревiзiйної комiсiї: Згiдно статуту (ст.12) ревiзiйна комiсiя створюється для перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Повноваження членiв ревiзiйної комiсiї визначенi статутом та 
договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Члени ревiзiйної комiсiя мають право: вносити 
пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання   позачергових загальних зборiв; вимагати 
вiд посадових осiб документи про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства; вимагати скликання засiдань 
наглядової ради, загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi 
потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень 
з питань, що належать до повноважень ревiзiйної комiсiї; отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати 
вiдповiднi висновки; iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними 
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати участь у 
засiданнях наглядової ради Товариства. 
Головний бухгалтер.   Головний бухгалтер пiдпорядковується безпосередньо директоровi Товариства.  В своїй 
роботi головний бухгалтер керується чинними законодавчими i iншими нормативно-правовими актами України (в 
т.ч. Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.0799.№ 996-XIV), 
внутрiшнiми нормативними документами пiдприємства, а також своєю посадовою iнструкцiєю.Для виконання 
покладених на нього функцiй головний бухгалтер:  1.Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-
фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, 
схороннiстю власностi пiдприємства.2.  Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову 
полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його 
фiнансової стiйкостi. 3. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, 
про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому 
порядку у вiдповiднi органи. Керує працiвниками бухгалтерiї. 
 Має право: Знайомитися з проектами рiшень, наказами, розпорядженнями, постановами керiвництва Товариства, 
що стосуються його дiяльностi.Знайомитися з документами, що визначають його права й обов'язки по займанiй 
посадi, критерiї оцiнки якостi виконання посадових обов'язкiв.  Брати участь в обговореннi питань  щодо 
обов'язкiв, що виконуються ним. Повiдомляти безпосередньому директору про усi недолiки, виявленi у процесi 
виконання своїх посадових обов'язкiв та у господарськiй дiяльностi Товариства i вносити пропозицiї по їх 
усуненню. Не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку 
приймання, зберiгання i витрачення грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей. Вимагати вiд 
директора та iнших посадових осiб пiдприємства сприяння у виконаннi своїх посадових обов'язкiв.  Пiдписувати i 
вiзувати документи в межах своєї компетенцiї. 
 



Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  ЗА 2018р.  
 
 
 Управлінському персоналу ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання. 
Ми провели завдання з надання  впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо 
інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" за 2018р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з 
надання впевненості 3000 (переглянутий)  "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України, згідно договору №20/2019 від 
14.03.2019р. 
Звіт про корпоративне управління готується відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та 
фондовий ринок " № 3480 -IV від 23.02.2006р.  зі змінами. 
Основні відомості про емітента.  
Найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНІВЕРМАГ"  
Код ЄДРПОУ: 01562800 
Місцезнаходження: 61003, Україна, Харківська область, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3 
Дата державної реєстрації -03.05.1993р., реєстраційний номер в ЄДР 1 480 120 0000 002008.  
Основний вид діяльності - Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна.  
Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали обґрунтовану впевненість з предмета 
завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведено в Звіті про корпоративне 
управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ".  
Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 14.03.2019р. по 11.04.2019р. 
 
Визначення критеріїв. 
Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління: 
- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р.  
- Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. Про затвердження Принципів корпоративного управління. 
- Статут ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів від 12.04.2017р 
(нова редакція Статуту затверджена Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.); 
- Положення про Наглядову Раду ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", затверджене Протоколом загальних зборів 
акціонерів від 25.04.2018р.; 
- Договори з членами наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";  
- Договори з членами ревізійної комісії ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";  
- Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  від 21.06.2018р.; 
- Посадова інструкція головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- Реєстр акціонерів станом на 31.12.2018р. 
 
Конкретна мета 
Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національно комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між 
іншими сторонами ніж ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" або НКЦПФР. 
 
Відповідальність управлінського персоналу  
Управлінський персонал ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" в особі Директора та головного бухгалтера  несе 
відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 40-
1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " № 3480 -IV від 23.02.2006р.  зі змінами, та за надання 
документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання.  
Відповідальність аудитора  
Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, що інформація з предмета 
завдання не містить суттєвих викривлень а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора 
щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку. 
При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися: 
-  вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1; 
- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених  
Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах 
чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної 
поведінки 



В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне 
управління, підготовленого управлінським персоналом ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" згідно ст.401 Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок": 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦУМ"; 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
-  інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ". 
Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ": 
- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 
- персональний склад наглядової рад та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний 
опис прийнятих на них рішень. 
На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та 
прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання. 
 
Результати виконаної роботи 
 
Аудитору була надана наступна інформація:  
- Звіт корпоративного управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за 2018 рік.; 
- Статут ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- Протокол  від 25.04.2018р. річних Загальних зборів акціонерів; 
- Протокол від 17.08.2018р. позачергових Загальних зборів акціонерів; 
- Положення про Наглядову Раду затверджене Протоколом  річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.; 
- Договори з членами наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
- Договори з членами ревізійної комісії ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";  
- Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  від 21.06.2018р.; 
- Посадова інструкція головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; 
 
- Реєстр акціонерів станом на 31.12.2018р. 
- Посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" 
В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2018р. Кодекс корпоративного управління в ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не приймався. 
- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень. 
На перевірку було надано Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 
25.04.2018р. та Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 17.08.2018р. 
Загальні збори за звітний були проведені у відповідності до Статуту. Опис прийнятих на загальних зборах  рішень 
у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам про проведення Загальних 
зборів акціонерів. 
- Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний 
опис прийнятих на них рішень. 
Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" була переобрана та затверджена Протоколом чергових загальних 
зборів акціонерів від 25.04.2018р. у складі:  
Член Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович;  
Член Наглядової ради - Давиденко Дмитро Сергійович; 
Член Наглядової ради - Урядов Віталій Юрійович. 
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 25.04.2018р. було обрано Голову Наглядової ради - Станіславський 
Олександр Володимирович (Протокол засідання наглядової ради від 25.04.2018р.). 
На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", які відбулися 17.08.2018р. (Протокол 
від 17.08.2018р.) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової 
ради та було обрано новий склад Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" у складі 3 осіб:  
Член Наглядової ради - Бонк Віталій Георгійович;  
Член Наглядової ради - Хамітова Вероніка Віталіївна; 
Член Наглядової ради - Хамітов Павло Олегович. 
На перевірку  надано Протоколи засідань Наглядової ради: Протокол  від 12.01.2018р.; Протокол  від 17.01.2018р., 
Протокол  від 31.01.2018р., Протокол  від 07.02.2018р., Протокол  від 15.02.2018р., Протокол  від 02.03.2018р., 
Протокол  від 10.04.2018р., Протокол  від 16.04.2018р., Протокол  від 25.04.2018р., Протокол  від 04.06.2018р. , 
Протокол  від 19.06.2018р., Протокол  від 20.06.2018р. , Протокол  від 02.07.2018р., Протокол  від 11.07.2018р., 
Протокол  від 01.08.2018р., Протокол  від 06.08.2018р., Протокол  від 13.08.2018р., Протокол  від 17.08.2018р. 
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 17.08.2018р. було обрано Голову Наглядової ради - Бонка Віталія 
Георгійовича (Протокол засідання наглядової ради від 17.08.2018р.). 
Засідання Наглядової ради були проведені у відповідності до Статуту ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", та 
Положенню про Наглядову Раду ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ". Опис прийнятих на засіданнях рішень у Звіті про 
корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідань Наглядової ради. 
На засіданні наглядової ради, яке відбулось 20.06.2018р. (Протокол засідання наглядової ради від 20.06.2018р.) 
було прийнято рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Бондаренко 



Сергія Анатолійовича та було обрано нового Директора ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Семперовича Ігоря 
Володимировича строком на 3 роки (Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 21.06.2018р.). 
- Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками  
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками в ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не прийнято. 
Органами внутрішнього контролю ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" є Наглядова рада та Ревізійна комісія. До 
компетенції Наглядової ради входить обрання аудитора. В 2018р. ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ провело 
аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017р. за участю аудиторської фірми ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ", 
яка була обрана та затверджена Протоколом засідання наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ  від 
07.02.2018р.  
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ  за 
результатами фінансового року. 
Ревізійна комісія підготувала Звіт за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ за 2017 р., який був розглянутий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ від 25.04.2018р. (Протокол  річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦУМ від 25.04.2018р.)  
ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ не розкрило в Звіті про корпоративне управління рівень ризиків, що виникають 
унаслідок діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, та 
яким чином воно управляє цими ризиками. 
-  Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  
Згідно з Установчими документами статутний капітал ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  становить 1646989,56 грн., 
який розподiлений на 9149942 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,18 грн. кожна. 
Згідно реєстру акціонерів станом на 31.12.2018р.: 
№п/п Акціонер Кількість акцій Відсоток у статутному капіталі 
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" (код ЄДРПОУ 
40993322) 7873791  86,052906 
 
-  Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  
Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не було. 
 
- Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Посадовими особами ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" є Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени ревізійної комісії, директор, головний 
бухгалтер. 
Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової Ради,  Директора, Ревізійної комісії, головного 
бухгалтера, розкритий в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  відповідає визначеним 
критеріям. 
- Повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ". 
Повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", відображених в Звіті про корпоративне управління 
ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за 2018р. відповідають визначеним критеріям. 
 
Висновок із застереженням  
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для 
висновку із застереженням" нашого звіту не привернуло нашу увагу, що б мусило нас вважати, що інформація , яка 
наведена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", а саме: опис основних характеристик 
систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; інформацію про будь-які 
обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; порядок 
призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", повноваження посадових осіб ПрАТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання  ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" 
визначених критеріїв. 
 
Основа для висновку із застереженням 
 ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  не розкрило в Звіті про корпоративне управління за 2018р. рівень ризиків, що 
виникають унаслідок діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, 
ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками     
 
Аудитор                                                                                  Іволженко Марина Олександрівна                                                           
Сертифікат аудитора  №007592, 
виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22.02.2018р. 
Сертифікат чинний до 22.02.2023р. 
 
Директор ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ"                                       Іволженко Ольга Василівна 
         
11.04.2019р. 
 
61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3. 
 
 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю"НАФТОГАЗБУРIННЯ

" 
4099322 

03142 Київська область д/н м.Київ 
вул Малинська, буд.2-А 

7873791 86.052906127711 7873791 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 7873791 86.052906127711 7873791 0 

 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 
за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація 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 

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

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або акціонера 

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

власника (власників) акцій 

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 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 09.01.2018 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ВИРОБНИЧО КОМЕРЦIЙНА ФIРМА 
"ВАРРАНТ" 

35350600 85.375 0.000 

Зміст інформації в описовій формі 
Акції було відчужено за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий 
пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 09.01.2018 р. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння 
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись. 

2 09.01.2018 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Д.Д.С.Консалтинг" 
(D.D.S.Consulting OU, Estonia), 

14289903 0.000 85.375 

Зміст інформації в описовій формі 
Акції було придбано за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий 
пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 09.01.2018 р. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння 
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись. 

3 26.06.2018 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"НАФТОГАЗБУРІННЯ" 

40993322 0.000 85.587 

Зміст інформації в описовій формі 
Акції було придбано за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий 



пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 20.06.2018 р.Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння 
корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись. 

4 17.07.2018 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Д.Д.С.Консалтинг" 
(D.D.S.Consulting OU, Estonia) 

14289903 85.375 0.000 

Зміст інформації в описовій формі 
Акції було відчужено за договором купівлі-продажу.  Частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 99.523% до 0.000%. Дату, на яку порогові значення було досягнуто або 
перетнуто Товариству не повідомлялась. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав 
голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють 
спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись. 

 



X. Структура капіталу 

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 

Акції прості бездокументарнi іменні 9149942 0.18 

За Законодавством України та 
Статутом Товариства права 

акцiонерiв наступнi: Кожна проста 
акцiя Товариства надає її власнику - 
акцiонеру однакову сукупнiсть прав, 
включаючи права: брати участь в 
управлiннi Товариством, в тому 
числi брати участь у загальних 
зборах акцiонерiв Товариства та 
голосувати на них особисто або 
через своїх представникiв з ycix 

питань, якi належать до компетенцiї 
загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, висувати кандидатури 
для участi в органах Товариства, 

вносити свої пропозицiї до порядку 
денного загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства; право на отримання 
дивiдендiв; право на отримання 

iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства;право на 

отримання у разi лiквiдацiї 
Товариства частини його майна або 

вартостi частини майна 
Товариства;вийти iз Товариства 

шляхом вiдчуження належних йому 
акцiй у порядку, встановленому 

законом. Акцiонер має право вiльно 
розпоряджатися ними, зокрема 

продати або iншим чином 
вiдчужувати їх на користь iнших 

юридичних та фiзичних 
осiб;вимагати обов'язкового викупу 

Товариство не здiйснювало публiчної 
пропозицiї. Допуск до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi 
включення/виключення до/з бiржового 

реєстру фондової бiржi не 
здiйснювався. 



Товариством належних йому акцiй у 
випадках та порядку, передбачених 
чинним законодавством України, 

Статутом та внутрiшнiми 
документами Товариства. В разi 

невиконання Товариством 
зобов'язань з викупу акцiй акцiонер 

має право на вiдшкодування 
завданих йому збиткiв внаслiдок 
таких дiй (бездiяльностi) з боку 

Товариства; вимагати у 
встановленому законодавством 

порядку проведення аудиторських 
перевiрок дiяльностi Товариства та 
спецiальних перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi 
Товариства;оскаржувати рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства в разi порушення таким 
рiшенням прав та охоронюваних 
законом iнтересiв акцiонера; 

Акцiонери Товариства можуть мати 
й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та Статутом. 
   Обов'язки акцiонерiв Товариства 
наступнi :дотримуватися Статуту, 

iнших внутрiшнiх Положень та 
документiв Товариства; виконувати 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 
iнших органiв Товариства, виданi в 
межах наданих їм повноважень; 

виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числi пов'язанi 
з майновою участю;оплачувати акцiї 
у розмiрi, в порядку та засобами, що 
передбаченi Статутом та рiшеннями 
вiдповiдних органiв Товариства;не 

розголошувати комерцiйну 
таємницю та конфiденцiйну 
iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, нести iншi обов'язки, 



встановленi чинним законодавством 
України. 

 

Примітки д/н 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.08.2010 107/20/1/10 

Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку-

Харкiвське 
теруправлiння 

UA 4000082713 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.18 9149942 1646989.56 
100.000000000

000 

Опис 
Протягом звiтного перiоду товариство додатково акції не випускало. Протягом звiтного перiоду товариство акції не викупало.Акції товариства у лістингу не 
перебувають. Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру 
фондової біржі не здійснювався. 

 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

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 2 3 4 5 6 7 8 

06.08.2010 107/20/1/10 UA4000082713 9149942 1646989.56 7883356 0 0 

Опис д/н 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 21570.000 21081.000 0.000 0.000 21570.000 21081.000 

- будівлі та споруди 21385.000 21065.000 0.000 0.000 21385.000 21065.000 

- машини та обладнання 185.000 16.000 0.000 0.000 185.000 16.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 21570.000 21081.000 0.000 0.000 21570.000 21081.000 

 
Пояснення :  Терміни користування основними засобами у відповідності до 
законодавства. 
Первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості на кінець звітного 
періоду 110 859 тис. грн. 
Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду 89776 тис. грн. 
Ступінь зносу основних засобів та інвестиційної нерухомості - 81%. 
Ступінь використання основних засобів - 100%. 
Обмежень на використання майна немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17644 17862 

Статутний капітал (тис.грн.) 1647 1647 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1647 1647 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17644.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1647.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 160.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 3884.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 4044.00 Х Х 
Опис д/н 
 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04071 Київська область д/н м.Київ вул. Тропініна,7 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію не ліцензується 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. Опис на сайтi 

http://www.csd.ua 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний 
центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

35477315 

Місцезнаходження 61145 Харкiвська область  м.Харків вулиця Космічна , б. 26 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ № 286587 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон (057) 7140-190 
Факс (057) 7140-190 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір про про відкриття рахунків 

у цінних паперах власникам цінних паперів № 32-ЕМ від 27.07.2010 року . 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіка-Аудит" 

Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

23464570 

Місцезнаходження 61003 Харкiвська область д/н м.Харків м-н Павлівський,1/3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

№0861 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 057-764-81-54 
Факс 057-764-81-54 
Вид діяльності Аудиторські послуги 
Опис Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0861 

видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 та 
подовжено рішенням Аудиторської палати України від 24/09/2015 р. № 
315/3 до 24.09.2020 р.Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 



ринку цінних паперів серія та номер П 000314 від 30.11.2015р.,строк дії 
Свідоцтвадо 24.09.2020 р. 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 

за ЄДРПОУ 01562800 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6310136300 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників  16   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 61003 Харкiвська область  м.Харькiв майдан Павлiвський буд.1/3, 
т.(057)731-26-55, 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 7 9 
накопичена амортизація 1002 7 9 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 201 30 
первісна вартість 1011 699 201 
знос 1012 498 171 
Інвестиційна нерухомість 1015 21372 21053 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 110658 110658 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 89286 89605 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 21573 21083 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 2736 6 

Товари 1104 2734 2 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 219 74 

з бюджетом 1135 1 1 
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 -- 2 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62 122 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 29 393 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 13 7 
Усього за розділом II 1195 3060 605 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 24633 21688 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1647 1647 

Капітал у дооцінках 1405 22500 22500 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6285 -6503 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 17862 17644 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 120 -- 

товари, роботи, послуги 1615 -- -- 
розрахунками з бюджетом 1620 148 160 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 7 6 
розрахунками з оплати праці 1630 17 15 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 2 11 

Поточні забезпечення 1660 33 35 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 6444 3817 
Усього за розділом IІІ 1695 6771 4044 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 24633 21688 
 
 
д/ н 
 
 
Директор ________________ Семперович Ігор Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевченко Оксана Вікторівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 

за ЄДРПОУ 01562800 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 5527 2575 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (3251) (807) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 2276 1768 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 1046 503 
Адміністративні витрати  2130 (2651) (2401) 
Витрати на збут 2150 (1) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (888) (503) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (218) (633) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (218) (633) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (218) (633) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -218 -633 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1252 1079 
Витрати на оплату праці 2505 783 634 
Відрахування на соціальні заходи 2510 173 134 
Амортизація 2515 347 369 
Інші операційні витрати 2520 1358 1161 
Разом 2550 3913 3377 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 9149942 9149942 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 9149942 9149942 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.02382530) (  0.06918080) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  0.02382530) (  0.06918080) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Директор ________________ Семперович Ігор Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевченко Оксана Вікторівна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 

за ЄДРПОУ 01562800 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 6627 3090 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 -- 
Надходження від повернення авансів 3020 1 -- 
Інші надходження 3095 861 586 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (1659) (1530) 

Праці 3105 (636) (500) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (173) (127) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2078) (1278) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1032) (308) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1046) (970) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (86) (261) 
Інші витрачання 3190 (20) (13) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2847 -33 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 193 -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (2) (58) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 191 -58 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 17328 9686 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 20002 9601 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2674 85 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 364 -6 
Залишок коштів на початок року 3405 29 35 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 393 29 
 
д/ н 
 



 
Директор ________________ Семперович Iгор Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевченко Оксана Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" 

за ЄДРПОУ 01562800 

 
Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1647 22500 -- -- -6285 -- -- 17862 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1647 22500 -- -- -6285 -- -- 17862 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -218 -- -- -218 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -218 -- -- -218 
Залишок на кінець року 4300 1647 22500 -- -- -6503 -- -- 17644 
 
  
 
 
Директор ________________ Семперович Iгор Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевченко Оксана Вiкторiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примi тки 
до фi нансової звi тностi  
ПРИВАТНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" ХАРКI ВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНI ВЕРМАГ" 
за рi к, що закi нчився 31.12.2018 р. 
 
 1. Загальна i нформацi я 
Приватне акцi онерне товариство " Харкi вський Центральний Унi вермаг" (" Товариство") 
( код ЄДРПОУ 01562800) перейменовано з Публi чного акцi онерного товариства 
" Харкi вський Центральний Унi вермаг" згi дно рi шення загальних зборi в акцi онерi в ПАТ 
" Харкi вський ЦУМ" ( протокол вi д 12.04.2017 р.). Публi чне акцi онерне товариство 
" Харкi вський Центральний Унi вермаг"  перейменовано з Вi дкритого акцi онерного 
товариства " Харкi вський Центральний Унi вермаг" вi дповi дно до вимог Закону України 
" Про акцi онернi товариства" згi дно рi шення загальних зборi в акцi онерi в ВАТ 
" Харкi вський ЦУМ" ( протокол вi д 07.04.2011 р.) Вi дкрите акцi онерне товариство 
" Харкi вський Центральний Унi вермаг" перереєстровано з орендного пi дприємства 
" Харкi вський Центральний Унi вермаг" вi дповi дно до спi льного рi шення Фонду мi ського 
майна Харкi вської мi ської Ради народних депутатi в м. Харкова та Органi зацi ї 
орендаторi в Харкi вського центрального унi вермагу вi д 23.06.1994 р. №1 шляхом 
перетворення в процесi приватизацi ї орендного пi дприємства " Харкi вський 
Центральний Унi вермаг" у вi дкрите акцi онерне товариство. ВАТ " Харкi вський ЦУМ" 
зареєстроване Виконавчим комi тетом Харкi вської мi ської Ради Харкi вської областi 
03.05.1993 р., реєстрацi йний  №14801200000002008.  
Нова редакцi я Статуту Приватного акцi онерного товариства " Харкi вський Центральний 
Унi вермаг " затверджена загальними зборами акцi онерi в ПАТ " Харкi вський ЦУМ" 
25.04.2018 р.. 
Повна назва Товариства: Приватне акцi онерне товариство " Харкi вський Центральний 
Унi вермаг". 
Скорочена назва Товариства: ПрАТ " Харкi вський ЦУМ". 
Товариство зареєстроване у формi  приватного акцi онерного товариства.  
Мi сцезнаходження Товариства: 61003 м. Харкi в, Шевченкi вський район, майдан 
Павлi вський, буд. 1/3. 
Офi цi йна сторi нка в i нтернетi - http://www.tsum.kharkov.ua. 
Адреса електронної пошти - 7311319@gmail.com 
Основним видом дi яльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацi ю власного чи 
орендованого нерухомого майна. 
Керi вник Товариства - Семперович I гор Володимирович. 
Середня кi лькi сть працi вникi в станом: 
-  на 31 грудня 2018 р. складала  19 осi б, 
-  на 31 грудня 2017 р. складала  19 осi б. 
 
2. Загальна основа формування фi нансової звi тностi 
2.1. Достовi рне подання та вi дповi днi сть МСФЗ 
Фi нансова звi тнi сть Товариства є фi нансовою звi тнi стю загального призначення, яка 
сформована з метою достовi рного подання фi нансового стану, фi нансових результатi в 
дi яльностi та грошових потокi в Товариства для задоволення i нформацi йних потреб 
широкого кола користувачi в при прийняттi ними економi чних рi шень. 
Концептуальною основою фi нансової звi тностi Товариства за  рi к, що закi нчився 31 
грудня 2018 року, є Мi жнароднi стандарти фi нансової звi тностi ( МСФЗ), включаючи 
Мi жнароднi стандарти бухгалтерського облi ку ( МСБО) та Тлумачення ( КТМФЗ, ПКТ), 
виданi Радою з Мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку ( РМСБО), в редакцi ї 
чиннi й на 01  сi чня 2018 року, що офi цi йно оприлюдненнi на веб- сайтi Мi нi стерства 
фi нансi в України. 
Пi дготовлена Товариством фi нансова звi тнi сть вi дповi дає вимогам чинних МСФЗ з 
врахуванням змi н, внесених РМСБО станом на 01 сi чня 2018 року, дотримання яких 
забезпечує достовi рне подання i нформацi ї в фi нансовi й звi тностi, а саме, доречної, 
достовi рної, зi ставної та зрозумi лої i нформацi ї. 
При формуваннi фi нансової звi тностi Товариство керувалося також вимогами 
нацi ональних законодавчих та нормативних актi в щодо органi зацi ї i ведення 
бухгалтерського облi ку та складання фi нансової звi тностi в Українi, якi не 
протирi чать вимогам МСФЗ.   
2.2. Валюта подання звi тностi та функцi ональна валюта, ступi нь округлення 
Валюта подання звi тностi вi дповi дає функцi ональнi й валютi, якою є нацi ональна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цi лих тисяч. 
 
2.3. Припущення про безперервнi сть дi яльностi 



Фi нансова звi тнi сть Товариства пi дготовлена виходячи з припущення безперервностi 
дi яльностi, вi дповi дно до якого реалi зацi я активi в i погашення зобов' язань 
вi дбувається в ходi звичайної дi яльностi. Фi нансова звi тнi сть не включає 
коригування, якi необхi дно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 
могло продовжити подальше здi йснення фi нансово- господарської дi яльностi вi дповi дно 
до принципi в безперервностi дi яльностi. 
2.4. Рi шення про затвердження фi нансової звi тностi 
Фi нансова звi тнi сть Товариства затверджена керi вником Товариства 26.02.2019 р. Нi 
учасники Товариства, нi i ншi особи не мають права вносити змi ни до цi єї фi нансової 
звi тностi пi сля її затвердження. 
2.5. Звi тний перi од фi нансової звi тностi 
Звi тним перi одом, за який формується фi нансова звi тнi сть, вважається календарний 
рi к, тобто перi од з 01 сi чня по 31 грудня 2018 року. 
2.6. Форма та назви фi нансових звi тi в 
Перелi к та назви форм фi нансової звi тностi Товариства вi дповi дають вимогам, 
встановленим НП( С) БО 1 " Загальнi вимоги до фi нансової звi тностi". 
До складу фi нансової звi тностi за 2018 рi к  входить: 
- Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;  
- Звi т про фi нансовi результати ( Звi т про сукупний дохi д) за 2018 рi к;  
- Звi т про рух грошових коштi в за 2018 рi к;  
- Звi т про власний капi тал за 2018 рi к;  
- Примi тки до фi нансової звi тностi за 2018 рi к. 
 
3. Суттєвi положення  облi кової полi тики 
3.1. Основа ( або основи) оцi нки, застосована при складаннi фi нансової звi тностi  
Ця фi нансова звi тнi сть пi дготовлена на основi i сторичної собi вартостi, за винятком 
оцi нки нежитлової будi влi за переоцi неною вартi стю i використанням цi єї вартостi 
як доцi льної собi вартостi та довгострокових фi нансових зобов' язань, якi 
облi ковуються за амортизованою вартi стю вi дповi дно до МСБО 39 " Фi нансовi 
i нструменти: визнання та оцi нка". 
 
3.2. Загальнi положення щодо облi кових полi тик 
3.2.1. Основа формування облi кових полi тик 
Облi ковi полi тики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб' єктом господарювання при складаннi та поданнi фi нансової 
звi тностi. МСФЗ наводить облi ковi полi тики, якi дають змогу скласти таку фi нансову 
звi тнi сть, яка мi ститиме доречну та достовi рну i нформацi ю про операцi ї, i ншi подi ї 
та умови, до яких вони застосовуються. Такi полi тики не слi д застосовувати, якщо 
вплив їх застосування є несуттєвим. 
Облi кова полi тика Товариства розроблена та затверджена керi вництвом Товариства 
вi дповi дно до вимог МСБО 8 " Облi ковi полi тики, змi ни в облi кових оцi нках та 
помилки" та i нших чинних МСФЗ. 
3.2.2. I нформацi я про змi ни в облi кових полi тиках 
Товариство обирає та застосовує свої облi ковi полi тики послi довно для подi бних 
операцi ї, i нших подi ї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорi ї статей, для яких i ншi полi тики можуть бути доречними. 
Змi на облi кової полi тики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, i повинна 
бути об' рунтована та розкрита у фi нансовi й звi тностi. 
3.2.3. Методи подання i нформацi ї у фi нансових звi тах 
Згi дно НП( С) БО 1 Звi т про фi нансовi результати передбачає подання витрат, визнаних 
у прибутку або збитку, за класифi кацi єю, основаною на методi " функцi ї витрат", 
згi дно з яким витрати класифi кують вi дповi дно до їх функцi й як частини 
собi вартостi чи витрат на адмi нi стративну дi яльнi сть. Проте, оскi льки i нформацi я 
про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнi х грошових потокi в, то ця 
i нформацi я наведена в     п. 5.10 цих Примi ток. 
Представлення грошових потокi в вi д операцi йної, i нвестицi йної та фi нансової 
дi яльностi у Звi тi про рух грошових коштi в здi йснюється i з застосуванням прямого 
методу, згi дно з яким розкривається i нформацi я про основнi класи надходжень 
грошових коштi в чи виплат грошових коштi в. I нформацi я про основнi види грошових 
надходжень та грошових виплат формується на пi дставi облi кових записi в Товариства. 
3.3. Опис важливих аспектi в облi ковоi полi тики 
 
Протягом 2018 р. до облi кової полi тики були внесенi змi ни, якi пов' язанi: 
        - зi змi ною вартi сного порогу i стотностi для вi днесення необоротних 
активi в до складу основних засобi в.  
" 3.3.1. Основнi засоби.  
До основних засобi в вi дносяться матерi альнi активи, якi використовуються в 
господарськi й дi яльностi бi льше року та вартi сть яких перевищує 6000 грн.  
Об' єкти основних засобi в вi дображаються у фi нансовi й звi тностi за собi вартi стю за 
вирахуванням накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д зменшення корисностi. 



Амортизацi я основних засобi в нараховується прямолi нi йним методом протягом 
передбачуваного строку їх корисного використання. 
 
3.3.2. I нвестицi йна нерухомi сть. 
До i нвестицi йної нерухомостi вi дносяться будi влi, примi щення або частини будi вель, 
утримуванi з метою отримання орендних платежi в.   
Якщо нерухомi сть включає одну частку, яка утримується з метою отримання орендної 
плати  та другу частку, яка утримується для власного використання та для 
адмi нi стративних цi лей, та якщо цi частки не можуть бути проданi окремо, 
нерухомi сть є i нвестицi йною нерухомi стю, якщо значна площа об' єкта передана в 
оренду та складає бi льше нi ж 60%. 
Пi сля первi сного визнання i нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною 
вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д 
знецi нення активi в. 
Амортизацi я об' єктi в i нвестицi йної нерухомостi нараховується з використанням 
прямолi нi йного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку 
їх корисного використання проводиться рi вномi рно i вi дображається у складi витрат. 
 
3.3.3. Нематерi альнi активи. 
Нематерi альнi активи облi ковуються за первi сною вартi стю за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д знецi нення. 
Амортизацi я нематерi альних активi в нараховується з використанням прямолi нi йного 
метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного 
використання проводиться рi вномi рно. 
 
 
3.3.4. Запаси. 
Запаси  вi дображаються по найменшi й з двох величин: фактичнi й собi вартостi, або 
чистi й цi нi можливої реалi зацi ї. 
Для облi ку запасi в застосовується метод i дентифi кацi ї i ндивi дуальних затрат.  
Собi вартi сть включає витрати на придбання запасi в, їх доставку до даного 
мi сцезнаходження i на приведення їх у вi дповi дний стан.  
 
3.3.5. Фi нансовi i нструменти. 
Фi нансовi i нструменти, вi дображенi в Балансi пi дприємства, включають дебi торську 
заборгованi сть за виданими авансами та i ншу поточну дебi торську заборгованi сть, 
грошовi кошти, поточну заборгованi сть за довгостроковими векселями виданими, 
позики отриманi та i ншу кредиторську заборгованi сть.  
I нша поточна дебi торська та кредиторська заборгованi сть облi ковуються за первi сною 
вартi стю. 
Короткостроковi позики отриманi визнаються за первi сною вартi стю. 
 
3.3.6. Визнання доходi в i витрат. 
Доходи i витрати вi дображаються у вi дповi дностi з принципом нарахувань. 
Виручка визнається, якщо i снує вi рогi днi сть того, що пi дприємство отримає 
економi чнi вигоди, та якщо виручка може бути надi йно оцi нена. Виручка оцi нюється 
за справедливою вартi стю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та i нших 
податкi в. 
Непроцентнi витрати вi дображаються на дату отримання вi дповi дних товарi в i надання 
вi дповi дних послуг, за винятком випадкi в, коли витрати пов' язанi з передбачуваним 
зобов' язанням, в результатi якого зобов' язання i вi дповi днi витрати вi дображаються 
у фi нансовi й звi тностi.  
 
3.3.7. Резерви. 
Пi дприємство створює резерв на виплату вi дпусток робi тникам пi дприємства. 
3.3.8. Винагороди працi вникам. 
Виплати по заробi тнi й платi, сплаченi вi дпуски i лi карнянi, премi ї нараховуються в 
тому перi одi в якому вi дповi днi винагороди надавалися персоналу пi дприємства. 
3.3.9. Податок на прибуток. 
Податок на прибуток розраховується згi дно вимог Податкового кодексу України. 
Товариство прийняло рi шення про незастосування коригувань фi нансового результату 
до оподаткування на усi рi зницi, визначенi вi дповi дно до положень роздi лу III 
Податкового Кодексу України. Витрати з податку на прибуток включають суму з 
поточного податку на прибуток за календарний рi к. 
3.3.10. Взаємозалi ки.  
Мi ж фi нансовими активами i зобов' язаннями можуть проводитися взаємозалi ки, i в 
бухгалтерському балансi вi дображається чиста величина тi льки за наявностi юридично 
закрi пленого права на залi к вi дображених сум i i снуючого намi ру або провести 
розрахунок шляхом взаємозалi ку, або реалi зувати актив i погасити зобов' язання 
одночасно. 
3.3.11. Умовнi зобов' язання та активи. 



 Товариство не визнає умовнi зобов' язання в звi тi про фi нансовий стан Товариства. 
I нформацi я про умовне зобов' язання розкривається, якщо можливi сть вибуття 
ресурсi в, якi втi люють у собi економi чнi вигоди, не є вi ддаленою. Товариство не 
визнає умовнi активи. Стисла i нформацi я про умовний актив розкривається, коли 
надходження економi чних вигi д є ймовi рним. 
4. Основнi припущення, оцi нки та судження 
При пi дготовцi фi нансової звi тностi Товариство здi йснює оцi нки та припущення, якi 
мають вплив на елементи фi нансової звi тностi, ' рунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комi тетом з тлумачень мi жнародної фi нансової звi тностi. 
Оцi нки та судження базуються на попередньому досвi дi та i нших факторах, що за 
i снуючих обставин вважаються об' рунтованими i за результатами яких приймаються 
судження щодо балансової вартостi активi в та зобов' язань. Хоча цi розрахунки 
базуються на наявнi й у керi вництва Товариства i нформацi ї про поточнi подi ї, 
фактичнi результати можуть зрештою вi дрi знятися вi д цих розрахункi в. Областi, де 
такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рi внем 
складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для 
пi дготовки фi нансової звi тностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
Пi д час пi дготовки цi єї фi нансової звi тностi керi вництвом було зроблено наступнi 
судження, оцi нки та припущення: 
1) Товариство продовжуватиме свою дi яльнi сть на пi дставi принципу 
безперервностi. 
2) Жодний компонент бi знесу та/ або група активi в чи окремi активи не 
передбаченi на продаж та не класифi кованi як групи вибуття. Вся дi яльнi сть 
розглядається як дi яльнi сть, що продовжується, i нформацi я з припиненої дi яльностi 
не наводиться. 
3) Строки корисного використання довгострокових нефi нансових активi в 
об' рунтованi;  
4) Товариство проводить аналi з дебi торської заборгованостi на предмет наявностi 
ознак їх знецi нення на кожну звi тну дату. Станом на 31.12.2018 р. ознак знецi нення 
дебi торської заборгованостi не виявлено. 
5) Резерви щорi чних вi дпусток мi стять оцi ночнi значення вi дповi дно до 
методологi ї, визначеної облi ковою полi тикою. 
6) Товариством оцi нено, що договори, за якими воно виступає орендодавцем, не 
мi стять ознак фi нансової оренди та повиннi класифi куватися як операцi йна оренда.  
7) Операцi ї, що не регламентованi МСФЗ, у Товариства вi дсутнi. 
 
 
 
5. Розкриття i нформацi ї, що пi дтверджує статтi у фi нансовi й звi тностi 
5.1. Основнi засоби 
На балансi Товариства облi ковуються  основнi засоби: 
 31.12.2018 31.12.2017 
Первi сна вартi сть  201 699 
Сума зносу 171 498 
Залишкова вартi сть 30 201 
Амортизацi я основних засобi в обчислюється прямолi нi йним методом.                                                                               
 31.12.2018 31.12.2017 
Первi сна вартi сть повнi стю амортизованих основних засобi в, якi продовжують 
використовуватися: 151 247 
Основнi засоби представленi  наступним чином: 
Вартi сть Класи основних засобi в 
 Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнан- ня Транспорт-
нi засоби I нструменти прилади, i нвентар I ншi основнi засоби Усього 
Первi сна вартi сть:       
Залишок на 31.12.2017 р. 20 469 - 202 8 699 
Надi йшло  
у 2018 роцi       
I ншi змi ни        
Вибуло  
у 2018 роцi  397  101  498 
Залишок на 31.12.2018 р. 20 72  101 8 201 
Накопиче- ний знос:       
Залишок на 31.12.2017 р. 7 284 - 202 5 498 
Амортизацi я за 2018 рi к 1 24   1 26 
I ншi змi ни       
Вибуло у 2018 роцi  252  101  353 
Залишок на 31.12.2018 р. 8 56  101 6 171 
Залишкова вартi сть:       
Залишок на 31.12.2017 р. 13 185 - 0 3 201 
Залишок на 31.12.2018 р. 12 16  0 2 30 
 



У  2018 роцi  не купувались основнi засоби.  
У  2018 роцi реалi зованi основнi засоби первi сною вартi стю 498 тис. грн., i з них: 
- машини та обладнання                   - 397 тис. грн. 
-i нструменти, прилади,i нвентар       - 101 тис. грн. 
Станом на 31.12.2018 р. в Товариствi не i снує основних засобi в, вилучених з 
експлуатацi ї для продажу. 
Переоцi нка основних засобi в в звi тному роцi не проводилась.  
 
 
5.2. I нвестицi йна нерухомi сть 
Згi дно облi кової полi тики  i нвестицi йною нерухомi стю є об' єкти нерухомостi, якщо 
частка їх площi передана в оренду складає бi льше  60%. 
Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ " Харкi вський ЦУМ" має два об' єкта i нвестицi йної 
нерухомостi : 
1. Будi вля, яка розташована за адресою майдан Павлi вський ,1/3 
 
Станом на Обща площа, кв. м. Площа передана в оренду, кв. м. Частка площi 
пере- даної в оренду, % 
31.12.2018 р. 6334,9 4050,36 63,9 
31.12.2017 р. 6334,9 5007,34 79,0 
 
2. Складськi примi щення, якi здаються в оренду та знаходяться за адресою 
вул. Гордi єнкi вська,12.: 
Станом на Обща площа, кв. м. Площа передана в оренду, кв. м. Частка площi 
пере- даної в оренду, % 
31.12.2018 р. 246,5 246,5 100 
31.12.2017 р. 246,5 246,5 100 
I нвестицi йна нерухомi сть облi ковується за первi сною вартi стю за вирахуванням 
накопиченої амортизацi ї та накопичених збиткi в вi д знецi нення активi в. 
Амортизацi я на i нвестицi йну нерухомi сть обчислюється прямолi нi йним методом. 
 
 
 31.12.2018 31.12.2017 
Первi сна вартi сть i нвестицi йної нерухомостi: 110658 110658 
Сума зносу 89605 89286 
Залишкова вартi сть 21053 21372 
  
 
5.3. Нематерi альнi активи 
У складi нематерi альних активi в знаходяться нематерi альнi активи у виглядi 
програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цi нам придбання.  
Амортизацi я на нематерi альнi активи нараховується прямолi нi йним методом. 
 31.12.2018 31.12.2017 
Первi сна вартi сть нематерi альних активi в 9 7 
Сума зносу 9 7 
Залишкова вартi сть - - 
У 2018 роцi було придбано оновлення програмного забезпечення вартi стю 2 тис. грн., 
згi дно цього була збi льшена первi сна вартi сть нематерi альних активi в. 
5.4. Запаси. 
Склад виробничих запасi в наведений нижче: 
 31.12.2018 р. 31.12.2017 р. 
Матерi али                                4                             2 
Товари                                2                       2734 
Всього                                6                       2736 
 
Станом на 31.12.2018 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi 
у виробничому процесi вi дсутнi.  
Тестування на наявнi сть ознак знецi нення не проводилось. 
 Передачi запасi в на комi сi ю, переробку та в залог не здi йснювалось. 
 
5.5. Дебi торська заборгованi сть та грошовi кошти 
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками та грошовi кошти складають: 
 31.12.2018 31.12.2017 
- за виданими авансами                                             74 219  
- з бюджетом 1 1 
- за розрахунками з нарахованих доходi в 2 - 
-i нша поточна дебi торська заборгованi сть              122 62 
- грошовi кошти                     393 29 
Всього 592 311 



I нша поточна дебi торська заборгованi сть складається з  розрахункi в з орендарями на 
суму 120 тис. грн. та з залишку коштi в у банку у сумi 2 тис. грн., який знаходиться 
у стадi ї припинення.  
Еквi валенти грошових коштi в на балансi не враховуються. 
5.6. Власний капi тал. 
Власний капi тал станом на 31.12.2018 р. складає 17 644 тис. грн., у т. ч.: 
- зареєстрований капi тал складає 1 647 тис. грн., який розподi лений на 9149942 
простих i менних акцi й, номi нальною вартi стю 0,18 грн. кожна. У звi тному перi одi 
змi н у статутному капi талi не вi дбувалось; 
- капi тал у дооцi нках складає 22500 тис. грн., який включає суму переоцi нки  
нежитлової будi влi та основних засобi в.  
- непокритий збиток станом на 31.12.2018 р. складає 6 503 тис. грн. Непокритий 
збиток станом на 31.12.2017 р. складав 6 285 тис. грн., в звi тному роцi непокритий 
збиток збi льшився на суму 218 тис. грн. у зв' язку з отриманим збитком за 
результатами господарської дi яльностi за 2018 рi к.  
Станом на 31.12.2018 р. статутний капi тал Товариства сплачений повнi стю. 
Протягом 2018 року змi н у кi лькостi акцi й, що перебувають в обi гу не було. 
ПрАТ " Харкi вський ЦУМ" не має викуплених власних акцi й. 
Кi лькi сть акцi й, що перебувають у власностi членi в Наглядової ради станом на 
31.12.2018 р. становить: 
Бонк В. Г.                    - Голова Наглядової ради - 0 акцi й (0,0000% СК); 
Хамi това В. В.             - член Наглядової ради    - 0 акцi й (0,0000% СК); 
             Хамi тов П. О.              - член Наглядової ради   - 0 акцi й (0,0000% 
СК). 
 
Кi лькi сть акцi й, що перебувають у власностi членi в Ревi зi йної комi сi ї станом на 
31.12.2018 р. становить: 
Мезенцев В. В.   - Голова Ревi зi йної комi сi ї         -      0 акцi й (0,0000% СК); 
Павлов М. М.      - член Ревi зi йної комi сi ї           -       0 акцi ї (0,0000% 
СК); 
Перелi к  осi б, частки яких у статутному капi талi перевищують 5% станом на 
31.12.2018 р. становить:  
Юридичнi особи: 
ТОВ " Нафтогазбурi ння"                 - 7873791 акцi й (86,052906% СК). 
 
5.7. Поточнi зобов' язання. 
Поточнi зобов' язання вi дображаються в балансi по сумi погашення i складають: 
 31.12.2018 31.12.2017 
- поточна кредиторська заборгованi сть за довгостроковими зобов' язаннями -
 120 
- поточнi зобов' язання за розрахунками з  бюджетом 160 148 
- поточнi зобов' язання за розрахунками зi страхування 6 7 
- поточнi зобов' язання з оплати працi 15 17 
- кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами 11 2 
- i ншi поточнi зобов' язання 3817 6444 
Разом 4009 6738 
 
Станом на 31.12.2018 р. i ншi поточнi зобов' язання включають в себе заборгованi сть 
по наданi й поворотнi й фi нансовi й допомоги в розмi рi  3 747 тис. грн. та по 
розрахункам з i ншими кредиторами в розмi рi 70 тис. грн. 
 
5.8. Поточнi забезпечення. 
Поточнi забезпечення включають резерв на виплату вi дпусток персоналу.  
Залишок на 31.12.2017 р. Збi льшення за 2018 рi к Використано у 2018 роцi
 Залишок на 31.12.2018 р. 
33 70 68 35 
 
 
5.9. Доходи  
Виручку по бартерним контрактам за звi тний перi од Товариство не отримувало. 
Доходи ( без урахування ПДВ) 2018 рi к 2017 рi к 
чистий дохi д ( виручку) вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)                                                     
 5527 2575 
i ншi операцi йнi доходи 1046 503 
i ншi фi нансовi доходи - - 
Разом 6573 3078 
До складу чистого доходу вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) за 2018 
рi к включаються доходи вi д реалi зацi ї послуг операцi йної оренди нежитлових 
примi щень в сумi 2 793 тис. грн. та реалi зацi ї товарi в в сумi 2 734 тис. грн. 
I ншi операцi йнi доходи  2018 рi к 2017 рi к 
дохi д вi д реалi зацi ї i нших оборотних активi в 161 - 



отриманi штрафи, пенi  - - 
вi дшкодування витрат  753 502 
отриманi проценти по депозиту до запитання 8 - 
списання простроченої кредиторської заборгованостi 120 - 
дохi д вi д списання резерву на виплату персоналу 4 1 
    Разом 1046 503 
 
 
5.10. Витрати  
 
Витрати  2018 рi к 2017 рi к 
собi вартi сть реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг)   3251 807 
адмi нi стративнi витрати               2651 2401 
витрати на збут 1 - 
i ншi операцi йнi витрати                                           888 503 
фi нансовi витрати                                                          -
 - 
i ншi витрати - - 
Разом 6791 3711 
 
До складу собi вартостi реалi зованої продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг) за 2018 рi к 
включається собi вартi сть послуг операцi йної оренди нежитлових примi щень в сумi 518 
тис. грн. та собi вартi сть реалi зованих товарi в 2 733 тис. грн. 
 
Адмi нi стративнi витрати: 2018 рi к 2017 рi к 
заробi тна плата та нарахування 688 559 
послуги з охорони 223 181 
витрати по цi нним паперам 100 26 
витрати по страхуванню 9 9 
матерi альнi  витрати  9 9 
i нформацi йно- консультацi йнi витрати  10 10 
амортизацi йнi вi драхування  104 112 
утримання  обладнання   34 24 
оплата за комунальнi послуги  23 19 
витрати на опалення 208 134 
поштово- телеграфнi , телефоннi витрати   15 14 
розрахунково- касове обслуговування  4 4 
податки ( на землю та нерухоме майно)  910 869 
витрати на електроенергi ю  267 324 
витрати за зберi гання матерi алi в 1 2 
витрати на перi одичнi видання 4 3 
ремонт нежитлової будi влi 2 83 
витрати на i нтернет 6 2 
витрати на спец. одяг 6 - 
витрати на вивi з смi ття та дезi нфекцi ю 19 17 
витрати на пожежну безпеку 8 - 
рi зне 1 - 
   Разом 2651 2401 
 
Витрати на збут  2018 рi к 2017 рi к 
Витрати на рекламу 1 - 
   Разом 1 - 
 
 
I ншi операцi йнi витрати  2018 рi к 2017 рi к 
собi вартi сть реалi зованих запасi в 145 - 
вартi сть комунальних послуг, використаних орендарями  723 502 
ПДВ при списаннi безнадi йної кредиторської заборгованостi 20 - 
штрафи - - 
i ншi - 1 
   Разом 888 503 
   
5.11. Податок на прибуток 
Податок на прибуток за поточний рi к не розраховувався у зв' язку з тим, що за 
результатами господарчої дi яльностi Товариство в 2018 р. отримало збиток. 
 2018 рi к 2017 рi к 
Податок на прибуток - - 
 
5.12. Фi нансовий результат 
 2018 рi к 2017 рi к 
Чистий фi нансовий результат  ( збиток) (218) (633) 



 
6. Розкриття i ншої i нформацi ї 
6.1 Умовнi зобов' язання. 
6.1.1. Судовi позови 
Судовi позови та поточнi судовi справи проти Товариства вi дсутнi, вi дповi дно, 
умовнi зобов' язання  у фi нансовi й звi тностi не створювалися. 
6.1.2. Ступi нь повернення дебi торської заборгованостi  
Ступi нь повернення дебi торської заборгованостi Товариству визначається на пi дставi 
обставин та i нформацi ї, якi наявнi на дату балансу. На думку керi вництва 
Товариства, додатковий резерв пi д фi нансовi активи на сьогоднi шнi й день не 
потрi бен, виходячи з наявних обставин та i нформацi ї. 
 
6.2. Операцi ї з пов' язаними сторонами 
Пов' язаними сторонами по вi дношенню до товариства є члени провi дного 
управлi нського персоналу пi дприємства та близькi родичi членi в провi дного 
управлi нського персоналу пi дприємства. 
За звi тний перi од вi дбувалися операцi ї з пов' язаними сторонами, а саме  
- виплати провi дному управлi нському персоналу у виглядi заробi тної плати в розмi рi 
56 тис. грн. Залишок заборгованостi по заробi тнi й платi, строк сплати яких не 
настав на дату балансу, складає 1 тис. грн. 
- отриманий дохi д вi д укладених договорi в оренди з пов' язаними сторонами на суму 
192 тис. грн. Заборгованi сть станом на 31.12.2018 р. вi дсутня.  
- отриманi позики  вi д  пов' язаних сторi н  на суму 10 906 тис. грн. Залишок не 
повернених коштi в станом на 31.12.2018 р. складає 3 747 тис. грн., строк погашення 
позик становить протягом 2019 року. 
6.3. I ншi розкриття 
Товариство не має непоточних активi в, утримуваних для продажу, та припинену 
дi яльнi сть i i нвестицi й в асоцi йованi пi дприємства. 
Товариство не отримує державних грантi в та державної допомоги, не складає 
звi тнi сть в умовах гi перi нфляцi ї, на показники фi нансової звi тностi не впливають 
змi ни валютних курсi в. 
Протягом звi тного року Товариство не здi йснювало операцi ї з об' єднання бi знесу, не 
випускало страховi контракти та не утримувало договори перестрахування. 
6.4. Подi ї пi сля дати Балансу 
Подi й, якi могли б суттєво вплинути на дi яльнi сть Товариства пi сля звi тної дати 
балансу до дати затвердження фi нансової звi тностi не вi дбувалось. 
 
Директор ПрАТ " Харкi вський ЦУМ"                          I. В. Семперович  
 
В. о. головного бухгалтера                           
 О. В. Шевченко     
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XVI. Твердження щодо річної інформації 

Директор Семперович І.В., що підписав річну інформацію визнає свою відповідальність за складання та достовірне 
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній 
контроль, який необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого 
викривлення внаслідок щахрайства або помилок. Директор своїм підписом затверджує, що звіт керівництва 
включає достовірне та об'єктивне  подання інформації  про розвиток і здійснення господарської діяльності  
емітента 



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 
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 

1 2 3 

09.01.2018 10.01.2018 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)                                                                                                     

09.01.2018 10.01.2018 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 

її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків 
простих акцій акціонерна                                    

25.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

19.06.2018 21.06.2018 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                           
20.06.2018 21.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

26.06.2018 27.06.2018 

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, 
що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та 

її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків 
простих акцій акціонерна                                    

17.07.2018 18.07.2018 
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного 
акціонерного товариства)                                                            

17.08.2018 20.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

17.08.2018 21.08.2018 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                           

 
 


