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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              09.09.2022 
             (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) 

Голова 
правління 

      
Струтинська Ірина Ігорівна 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2021 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента. 

Приватне акціонерне товариство "Фаворит Компані " 

2. Організаційно-правова 
форма . 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

13579674 

4. Місцезнаходження . 10025  Житомирський р-н м.Житомир вул. Вiтрука, буд.6 

5. Міжміський код, телефон 
та факс. 

(0412) 418-368 (0412) 418-368 

6. Адреса електронної 
пошти. 

office@favoryt.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) 

Із-за війскового стану Товариство,загальні збори акціонерів не проводило у 2022 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 діяльність з 
оприлюднення 
регульованої інформації від 

ПрАТи не оприлюднюють регульовану iнформацiю 
 
Україна 
 



імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

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

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

http://favoryt.com/pro-kompaniyu/strategichni-tsili  09.09.2022 

(URL-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 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 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.  

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; X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

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

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

32. Твердження щодо річної інформації. X 

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

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

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 акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 
рiвним пороговому значенню пакета акцiй.- вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду у Товариства такi змiни не 
вiдбувались.  



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 розмiрi понад 0,1% розмiру статутого капiталу 
такого емiтента-вiдсутня, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi. 
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 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. 
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента 
аудитором (аудиторською фiрмою)- 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 " Фаворит 
Компані " 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ" ФК " 

3. Дата проведення державної реєстрації  20.01.1994 

4. Територія (область)  UA18040190010281147 

5. Статутний капітал (грн.)  50.00 

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) 19 

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

41.10  ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ 

 41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 В Філії ЖОУ АТ" Ощадбанк" 

2)  МФО банку  311647 

3)  IBAN  UA493116470000026007300837063 

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

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного 
законодавства України.   
1- й рi вень - загальні збори акціонерів товариства. 
2- й рi вень- Правління товариства, Ревi зор товариства, Наглядова рада за статутом 
відсутня. 
3- й рi вень - бухгалтерi я,.  
До складу ПрАТ " ФК" входять на правах дочірних підприємств: ДП " Фаворит-
Опт" ПрАТ" ФК" ( місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітрука,6) та 
відіграє головну роль у виробництві товариства, ДП " Фаворит- Транс" ПрАТ" ФК" 
( місцезнаходження: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вітрука,6) - відіграє середню 
роль у виробництві. Перспективи розвитку полягають у збільшені об" ємів виробництва 
продукції та надання послуг, що здійснюють ДП. Змін в організаційній структурі у 
відповідності з попереднім роком на товаристві не було. 
 

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 
 
середньооблi кова чисельнi сть штатних працi вникi в облi кового складу( осi б)-19 чол., 
середня чисельнi сть позаштатних працi вникi в та осi б, якi працюють за 
сумi сництвом( осi б)- 0 чол., чисельнi сть працi вникi в, якi працюють на на умовах 
неповного робочого часу( дня, тижня,) ( осi б)- 0 чол. Фонд оплати працi-2 324,74  
тис. грн. Розмi р фонду оплати працi вi дносно попереднього року збільшився на 
334,64 тис. грн. Кадрова програма емi тента, спрямована на забезпечення рi вня 
квалi фi кацi ї її працi вникi в операцi йним потребам емi тента полягає в матерi альному 
заохоченi працi вникi в, тобто своєчаснi й виплатi заробi тної плати, соцi альних 
виплат та компенсацi й працi вникам, покращеннi умов та ефективностi працi 
 

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 
 
Протягом звітного періоду емітент не проводив 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 
 
Пропозицій щодо реорганізації товариства не надходило протягом звітного періоду. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Концептуальна основа фінансової звітності за рік, що закінчився визначається 
Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - 
XІV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями 
( стандартами) бухгалтерського обліку, відповідними наказами Міністерства фінансів 
України. 



Фінансова звітність надана у тисячах гривень. 
3. Основні принципи облікової політики: 
безперервність діяльності - полягає в тому, що оцінка активів і зобов' язань 
підприємства здійснюється на основі припущення, що його діяльність буде тривати 
надалі. 
 автономність - вимагає розглядати кожне підприємство як юридичну особу, 
відокремлену від її власників, у зв' язку з чим особисте майно та зобов' язання 
власників не повинні відображатися у фінансовій звітності. 
 періодичність - допускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з 
метою складання фінансової звітності. 
 нарахування і відповідність доходів та витрат - передбачає необхідність порівняння 
доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів для 
визначення фінансового результату. Відповідно до принципу нарахування доходи і 
витрати визначаються на той момент, коли вони здійснені або виникли ( а не тоді, 
коли були отримані або виплачені гроші), і відображаються у фінансових звітах тих 
періодів, до яких вони належать 
 єдиний грошовий вимірник - ґрунтується на вимірюванні та узагальненні всіх 
операцій підприємства під час формування його фінансової звітності в єдиній 
грошовій одиниці 
 обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 
запобігати   заниженню оцінки зобов' язань та витрат і завищенню оцінки активів і 
доходів підприємства. 
 повне висвітлення - визначає, що фінансова звітність повинна містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може 
вплинути на рішення, що приймаються на її основі 
 послідовність - передбачає постійність застосування облікової політики, що 
випливає з вимоги порівняння звітної інформації. Зміни облікової політики повинні 
відбуватися лише відповідно до вимог чинного законодавства, які регламентовані 
П( С) БО 6 " Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Вони повинні бути 
обґрунтовані та розкриті у фінансовій звітності. 
  превалювання сутності над формою - облік операцій і відображення їх у звітності 
слід здійснювати відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі 
юридичної форми. 
 історична ( фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства 
виходячи з витрат на їх виробництво та придбання. 
Товариство визнає матеріальний об' єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення 
адміністративних і соціально- культурних функцій. Вартісна межа для віднесення до 
складу основних засобів складає 20000.00 грн 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь- яка накопичена амортизація та 
будь- які накопичені збитки від зменшення корисності. 
Будівля оцінюється за переоціненою вартістю. Амортизація по основних засобах 
нараховується за прямолінійним методом з використанням відповідних термінів 
амортизації: 
Будівлі 15-20 років 
Машини та обладнання 5 років 
Інструменти , прилади інвентар 4 роки 
Транспортні засоби 5-6 років  
Машини та обладнання 5 років 
Запаси 
Запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю 
реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі 
звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення 
доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації. Оцінка 
вибуття матеріалів, комплектуючих та запасних частин здійснюється за методом ФІФО. 
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка  
складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором 
постачальнику ( продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; 
суми непрямих податків у зв' язку з придбанням запасів, які відшкодовуються 
підприємству; транспортно- заготівельні витрати ( затрати на заготівлю зберігання 
оплата тарифів ( фрахту) за вантажно- розвантажувальні роботи і транспортування 
запасів усіма видами транспорту до місяця їх використання, включаючи витрати зі 
страхування ризиків транспортування ( запасів). 
Фінансові інвестиції відсутні. 
 
 

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; 
 
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 
 
 
Придбання активів товариства за 2017-2021 р. складає 433 950,9 тис. грн., відчуження 
активів товариства за 2017-2021 р. складає 287 005,8 тис. грн. 
 
На даний момент підприємство не планує значні інвестиції, пов" язані з 
господарською діяльністю товариства. 
 
 

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 
 
Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2021 р.) складає: 
- первісна вартість - 172 637,8 тис. грн.; 
- нарахований знос - ( 38 770,7) тис. грн.; 
- залишкова ( балансова) вартість  - 1330867,1  тис. грн. 
 Виробничі потужності і обладнання використовуються на 77,5%. Утримання активів 
здійснюється господарським способом, місцезнаходженя основних засобів за адресою 
м. Житомир, Житомирської обл., вул. Вітрука, буд.6 та вулиця Івана Сльоти, 49. 
Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні 
активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів 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 - відсутні. 
Протягом звітного періоду загальними зборами Товариства були прийняті рішення щодо 
вчинення наступних правочинів:1) надати голові правління- Струтинській Ірині 
Ігорівні  повноваження протягом не більш як одного року з дати проведення 
відповідних загальних зборів, право вчиняти правочини щодо отримання Товариством 
кредитів ( укладати кредитні договори) або/ чи інших послуг фінансового характеру.  
Ринкова вартi сть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вi дповi дно 
до законодавства- до 70 000 000,00 ( Сімдесят мi льйонi в гривень) грн. кожний, з 
обов' язковим попереднi м їх узгодженням з Правлi нням.                                             
Ринкова вартi сть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вi дповi дно 
до законодавства- до 70 000 000,00 
( Сімдесят мi льйонi в гривень) грн. кожний, з обов' язковим попереднi м їх узгодженням 
з Правлi нням 



2) надати голові правління - Струтинській Ірині Ігорівні повноваження протягом не 
більш як одного року з дати проведення відповідних Загальних Зборів Акціонерів, 
право вчиняти правочини щодо передачі в заставу та іпотеку майна Товариства 
Ринкова вартi сть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вi дповi дно 
до законодавства- до 70 000 000,00 ( Сімдесят мi льйонi в гривень) грн. кожний, з 
обов' язковим попереднi м їх узгодженням з Правлi нням. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Проблеми, якi впливають на дi яльнi сть пi дприємства, виходять i з- за постійної 
потреби  в  фi нансувані  галузi, отриманні кредитів Товариством,  а також через 
нестабi льнi сть якi сного та своєчасного постачання основних видi в матеріалів, 
сировини, нестабi льностi цi нової полi тики на матеріали i енергоносi ї, 
нестабi льнi сть ринку збуту, складнi сть економi чних процесi в. Товариство є залежним 
від законодавчих або економічних обмежень. 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фi нансовi ресурси пi дприємства створюються за рахунок власних коштi в та кредитних 
коштів. Власнi кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використаннi. 
Фi нансовi ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних 
цi лей , визначених товариством, та отримання прибутку. Фi нансовий менеджмент 
Товариства здi йснюється працi вниками планового вi ддi лу та бухгалтерi ї пi д 
керi вництвом правлi ння. У своїє дi яльностi вони керуються статутом емітента та 
i ншими внутрi шнi ми нормативними документами, а також нормами законодавства. 
Товариство регулярно надає звi ти про свою дi яльнi сть загальним зборам 
акцi онерi в. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не 
проводили оцінки шляхів покращення ліквідності 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Пi дприємство не має укладених, але не виконаних договорi в та угод. 
 

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) 
 
У прогнозуваннi розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового 
стану на наступнi роки є впровадження високих технологi й, модернi зування основних 
виробничих фондi в та вирi шення соцi альних завдань. Оновлення виробничого комплексу 
вимагає великих i нвестицi й. істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність 
емітента в майбутньому не можливо передбачити. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Товариство протягом звітного періоду досліджень та розробок не проводило із- за 
браку коштів. 
 

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 
 
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та 
результатів діяльності емітента відсутня. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори акціонерів 

Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних 
зборах відповідно до  переліку акціонерів, які  мають 
право на участь у загальних зборах  акціонерного 

Товариства. 

Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори 
акціонерів. 

Наглядова рада Наглядова рада Товариства за Статутом відсутня. Наглядова рада Товариства за Статутом відсутня. 

Виконавчий орган  товариства - 
Правління Товариства 

Голова правління 
Заступник голови правління 

Член правління 
 

Струтинська Ірина Ігорівна 
Курна Надія Михайлівна 

Сероветник Галина Арсенівна 
 

Ревiзор є одноособовим органом 
Товариства 

Ревізор Розенблат Жанна Леонідівна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ 
з/п 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Рік 

народже
ння 

Освіта 
Стаж 
роботи 
(років) 

  Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 
яку займав  

Дата набуття 
повноважень та 
термін, на який 

обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова правління                                                                                                             Струтинська Ірина Ігорівна                                                                                                     1988 вища -  

ТОВ "Фаворит Девелопмент 
Компанi" 
37711948 
Директор 

21.12.2020 за 
контрактом по 
10.12.2025 року 

Опис 

Голова правління вправі представляти інтереси товариства без довіреності , а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов"язки Голови правління - керує 
поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, керує роботою правління.  
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу. 
Посадова особа емітента займає посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ" , код 
ЄДРПОУ:37711948, місцезнаходження :м. Житомир, ВУЛ.ІВАНА СЛЬОТИ, буд. 49-Д. 
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Змiни в складi посадових осiб протягом  звiтного перiоду не відбувались. 
Загальний стаж роботи- дані не надала   
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор. 

2 член правління                                                                                                               Сероветник Галина Арсенівна                                                                                                    1962 вища  40 

ДП "Фаворит - 
ОПТ"АТЗТ"Фаворит" 

20419787 
Головний бухгалтер 

18.04.2017 5 років 

Опис 

Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності 
товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів  товариства. 
розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена. 
посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. 
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Змiни в складi посадових осiб протягом  звiтного перiоду не відбулись.Загальний стаж 
роботи- 40 р 
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- головний бухгалтер. 

3 Ревізор                         Розенблат Жанна Леонідівна        1969 вища 36 

ДП "Фаворит - ОПТ" АТЗТ 
"Фаворит" 
20419787 

начальник комерційного 

25.04.2019 3 роки 



відділу ДП "Фаворит - ОПТ" 
АТЗТ "Фаворит" 

Опис 

Ревізор є одноособовим органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльністю Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом 
проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам.  
посадова особа емітента посад на будь-яких інших підприємствах не займає. 
розмiр виплаченої винагороди- о грн так як винагорода не передбачена. 
Посадова особа не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не  має. Змiни в складi посадових осiб протягом  звiтного перiоду не відбулись.  
Загальний стаж роботи-36 р 
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-начальник комерційного відділу. 
За статутом наглядова рада відсутня і не створювалась. 

4 
Заступник голови 

правління-головний 
бухгалтер                                                                                                                    

Курна Надія Михайлівна                                                                                                         1960 вища 39 
ТОВ "Лазер-Інтер" 

не надала 
головний бухгалтер 

25.06.2009 
безстроково 

Опис 

Заступник голови правління згідно із статутом можуть бути наділений правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання 
діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів  товариства. 
розмір виплаченої винагороди як члену правління, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена. 
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. 
посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.  
розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданiй таким особам емiтентом-відповідно до штатного розпису. 
Посадовi особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Змiни в складi посадових осiб протягом  звiтного перiоду не відбулись(що стосується 
посади заступника голови правління).Щодо посади головного бухгалтера зміни в складі посадових осіб не відбувались. 
Загальний стаж роботи- 39 р. 
перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-головний бухгалтер 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

голова правління Струтинська Ірина Ігорівна 0 0 0 0 

член правління Сероветник Галина Арсенівна 0 0 0 0 

Ревізор Розенблат Жанна Леонідівна 17 34 17 0 

Заступник голови правління-
головний бухгалтер 

Курна Надія Михайлівна 0 0 0 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) 

Засновниками Товариства були особи, які набули 
право власності на акції Товариства 

д/н д/н  д/н д/н д/н   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

Розенблат Жанна Леонiдiвна  34.000000000000 

Розенблат Олена Соломонiвна  50.000000000000 

Розенблат Борислав Соломонович( Юрид. особи засновники та або учасники вiдсутнi)  16.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність 
товариства відповідно Законодавства України та за основним видом діяльності: ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 
БУДІВЕЛЬ; БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ; НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА.                                                         
Ці види діяльності є досить перспективними, але характеризуються досить високою конкуренцією, залежністю від 
змін законодавства, залученням кредитних коштів. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на 
енергоносії та матеріали, від розміру податків, при їх збільшені у Товариства збільшуються витрати. Товариство 
планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості 
матеріалів, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. 
 



 

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. 
Товариство вимушене працювати в умовах практичної вiдсутностi обiгових коштiв, не може дозволити собi 
модернiзувати та оновити основнi засоби, умови для кредитування пiдприємств на даний час дуже не вигiднi, тому 
у Товариства лише одне завдання зберiгти обсяги виробництва та зменшити витрати при цьому, забезпечити 
вчасну сплату податкiв та заробiтної плати працiвникам, вчасно розраховуватись з кредиторами Товариства 



 

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 

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це 
впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента   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. 
 
Товариство  не укладало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів 
емітентом,тому вплив на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 
відсутній.. 
 



 

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 
 
Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими 
інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін.). 
Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного 
процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Основна мета Товариства в управлінні фінансовими ризиками 
- мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є 
оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування 
фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. 
Товариство використовує основні інструменти нейтралізації ризиків:формування відповідних 
резервів;диверсифікація ризиків; найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є 
використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих 
збитків. Товариство використовує диверсифікацію активів шляхом розподілу значної їх частини між найбільш 
ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями:кошти на поточних рахунках;банківські вклади 
(депозити);нерухоме майно тощо. 
 Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику  щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, так як товариство не використовує даний 
метод управління фінансовими ризиками. 
 



 

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

 
Серед існуючих ризиків найважливішими для підприємства є такі:  економічна та політична ситуація в Україні та 
закордоном; зниження платоспроможності населення; підвищення ціни на сировину і матеріали; коливання курсу.  
Основними факторами ризику, які можуть впливати на кінцеві результати діяльності підприємства є: 
1. Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації: політична нестабільність; існуюча та 
майбутня правова база;  перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність. 
Заходи по їх запобіганню: страхування нерухомості, обладнання, створення резервного (страхового) та 
амортизаційного фондів, відстоювання інтересів підприємства у судових інстанціях. 
2. Зростання податкового навантаження через зміни у державній податковій політиці. 
Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності. 
Заходи по їх запобіганню: проведення агресивної цінової політики для залучення постійних клієнтів, 
впровадження заходів мінімізації операційних витрат. 
3. Виробничі ризики: підвищення ціни на сировину, зрив графіка поставок сировини, матеріалів, 
технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги по екології; нестача трудових ресурсів; 
зміна умов транспортування.  
Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності. 
Заходи по їх запобіганню: відмова від послуг посередників, вихід на товаровиробників, зростання цін реалізації 
продукції з урахуванням тенденцій ринку, встановлення автономного обладнання для енергозабезпечення, набор 
персоналу на конкурсних засадах, співпраця з начальними закладами відповідного профілю. 
4.  Ринкові ризики: зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; поява конкуруючої продукції; 
несвоєчасність виходу на ринок.  
Вплив на підприємство: зниження рентабельності. 
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, 
збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну 
продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за 
високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами.Товариство не 
схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство  є платоспроможнiм та може 
виконати  свої  зобов'язання перед контрагентами.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.  
Заходи по їх запобіганню: мінімізація витрат, впровадження маркетингових заходів. 
 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
У Товариства  відсутній власний кодекс корпоративного управлiння, так як товариство його не затверджувало 
загальними зборами акціонерів і на власному веб-сайті не розміщувало. Тому посилання на  текст кодексу 
корпоративного управлiння, який перебуває у публiчному доступi на власному веб- сайтi , товариство не наводить. 



 

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

вирішив застосовувати  
 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 
iнший кодекс корпоративного управлiння.  
 
Емітент не застосовує Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання 
юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. 
 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги -вiдсутня, тому 
Товариство не наводить всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги. 
 
 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Емiтент не вiдхиляється вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння, тому не наводить інформацію 
про причини відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент. 
Товариство  не приймало рiшення про незастосування деяких положення кодексу корпоративного управлiння, 
тому не наводить обґрунтовання причини таких дій. 
 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 14.04.2021 
Кворум зборів 100 

Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були наданi та затвердженi правлiнням товариства на 
вимогу закону України "Про Акцiонернi товариства", а саме  головою правлiння Ляшенко Р.В та 
заступником голови правлiння- Курною Н.М. , членом правлiння -Сероветник Г.А.Протягом звітного року 
позачергові загальні збори акіонерів не скликались та не проводились. 
 Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi,  прийнятi та 
затвердженi одноголосно. 
Перелiк питань, включених до порядку денного загальних зборiв. 
1.  Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх 
повноважень. 
2.  Затвердження порядку та способу засвідчення  бюлетенів для голосування на загальних зборах 
акціонерів Товариства.Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів. 
3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства про результати фінансово 
господарської діяльності Товариства за 2020 рік. 
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора та затвердження висновків ревізора 
Товариства за 2020 рік. 
5.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік. 
6.  Затвердження порядку покриття збитків розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. 
7.  Прийняття рішення про отримання кредитів та укладання відповідних кредитних договорів. 
Затвердження укладених кредитних договорів. 
8.  Прийняття рішення про передачу в заставу та іпотеку майна та укладання відповідних договорів застави 
та іпотеки. Затвердження договорів застави, іпотеки. 
9.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть 
вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняття 
рішення про надання повноважень посадовим особам Товариства. 
10.  Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції 
Статуту. 
11.  Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" 
акціонерного товариства закритого типу "Фаворит", шляхом затвердження нової редакції статуту. 
12.  Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства товариства "Фаворит 
- Транс" Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані", шляхом затвердження нової редакції 
статуту. 
13.  Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів Приватного акціонерного 
товариства "Фаворит Компані"   за 2020 рік. 
 
Прийняті рішення, щодо кожного з питань, включених до  порядку денного: 
по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати 
головою лічильної комісії - Миколенко О.О. Членом лічильної комісії - Шевчук Н.В. Встановити, що 
повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) 
загальних зборів акціонерів. 
по питанню № 2: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів 
засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під 
час підрахунку результатів голосування. 
Обрати головуючим загальними зборами акціонерів - Розенблат О.С., секретарем загальних зборів 
акціонерів - Розенблат Ж.Л.. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на 
запитання - до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за принципом: 
одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно 
питання порядку денного, що розглядається.  
по питанню №3: визнати звіт голови правління задовільним та затвердити звіт виконавчого органу 
товариства за 2020 р.  
по питанню №4: визнати звіт та висновки ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки 
Ревізора  товариства за 2020 році. 
по питанню № 5: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік. 
по питанню № 6: Затвердити запропонований порядок покриття збитків Товариства. 
по питанню № 7: надати голові правління - Струтинській Ірині Ігорівні, повноваження протягом не більш 
як одного року з дати проведення відповідних загальних зборів, право вчиняти правочини щодо отримання 
Товариством кредитів (укладати кредитні договори) або/чи інших послуг фінансового характеру, 
граничною сукупною вартістю до 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з обов'язковим 
попереднім їх узгодженням з Правлінням. Затвердити укладені протягом 2020-2021 рр кредитні договори. 
по питанню № 8: надати голові правління - Струтинській Ірині Ігорівні повноваження протягом не більш як 
одного року з дати проведення відповідних Загальних Зборів Акціонерів, право вчиняти правочини щодо 
передачі в заставу та іпотеку майна Товариства, граничною сукупною вартістю до 70 000 000,00 (Сімдесят 



мільйонів гривень) грн., з обов'язковим попереднім їх узгодженням з правлінням Товариства. Затвердити 
укладений 04.02.2021 р. договір іпотеки. 
по питанню № 9: надати голові правління - Струтинській Ірині Ігорівні до проведення наступних 
чергових/позачергових Загальних Зборів акціонерів (але не більше ніж протягом року з моменту 
проведення цих зборів), право вчиняти правочини, (в тому числі : купівлі-продажу, застави, іпотеки, 
отримання кредиту, надання та отримання фінансовою допомоги та ін.) вартістю до 70 000 000,00 
(Сімдесят мільйонів гривень) грн. кожний, з обов'язковим попереднім їх узгодженням з правлінням 
Товариства, а також, надати повноваження керівникам/директорам дочірніх підприємств, де Товариством 
являється 100 % власником статутного капіталу, на вчинення значних правочинів протягом року, однак, з 
обов'язковим попереднім їх узгодженням з правлінням Товариства, з питань участі в тендерах (тендерних 
закупівлях), отримання банківських гарантій, виконання контрактів (договорів), отримання авансових 
платежів від Замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних 
договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового  лізингу, концесії, контрактів 
(договорів) на виконання підрядних робіт, послуг, контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та 
необоротних активів, контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх 
осіб, кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами та договорів 
комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, граничною вартістю 70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів 
гривень) грн. кожний, але не більше ніж на загальну суму 700 000 000,00 (Сімсот мільйонів гривень) грн.. 
по питанню № 10: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити нове місцезнаходження Приватного 
акціонерного товариства "Фаворит Компані": Україна, 10024, місто Житомир, Корольовський район, 
вулиця Івана Сльоти, будинок 49, "Д". Керуючись нормами Закону України "Про акціонері товариства", 
привести у відповідність до чинного законодавства України Статут Товариства. 
по питанню № 11: у зв'язку із специфікою господарської діяльності, та зважаючи на приведення 100 % 
засновника/власника статутного капіталу Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ"  акціонерного 
товариства закритого типу "Фаворит" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" (з 01 
лютого 2012 року Акціонерним товариством закритого типу "Фаворит" було змінено назву на Приватне 
акціонерне товариство "Фаворит Компані"), Голова зборів, запропонувала затвердити нове найменування 
дочірнього підприємства на:  
"  Повне найменування українською мовою - Дочірнє підприємство "Фаворит БУД" Приватного 
акціонерного товариства "Фаворит Компані" 
"  Скорочене найменування української мовою - ДП "ФАВОРИТ БУД" ПрАТ "ФК" 
Змінити місцезнаходження дочірнього підприємства та визначити нове місцезнаходження: Україна, 10024, 
місто Житомир, Корольовський район, вулиця Івана Сльоти, будинок 49, корпус "Д".   
по питанню № 12: змінити місцезнаходження дочірнього підприємства та визначити нове 
місцезнаходження Дочірнього підприємства "Фаворит - Транс" Приватного акціонерного товариства 
закритого типу "Фаворит": Україна, 10024, місто Житомир, Корольовський район, вулиця Івана Сльоти, 
будинок 49 "Д". Керуючись нормами Закону України "Про акціонері товариства", привести у відповідність 
зміст Статуту дочірнього підприємства до чинного законодавства України.  
по питанню № 13: Відповідно до вимог Законодавства України Затвердити регулярну річну інформацію 
емітента цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Фаворит Компані"   за 2020 рік. 
 
 

 
 
 



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

 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 у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/в 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 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/н 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

Позачергові загальні збори 
акціонерів скликались та не 
проводились. 

Інше (зазначити) д/н 
 
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 не скликались і не проводились. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Налядова рада Товариства за Статутом 
відсутня  

  X наглядова рада за статутом відсутня 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
наглядова рада за Статутом товариства відсутня 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
наглядова рада за статутом відсутня 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X наглядова рада за статутом відсутня 

З питань призначень                      X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                        
наглядова рада за статутом 
відсутня 

  

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
наглядова рада за статутом не створювалась 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
наглядова рада за статутом відсутня 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

наглядова рада за статутом відсутня 

 
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)               наглядова рада за статутом відсутня 
 
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)       наглядова рада за статутом відсутня 
 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової   X 



вартості акцій  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     наглядова рада за статутом відсутня 
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Виконавчий орган  товариства - Правління 
Товариства, яке складається з Голови правління  в 
особі Струтинської Ірини Ігорівни та 2-х членів 
правління. Заступник голови правління- Курна 
Надія Михайлівна ; Член правління- Сероветник 

Галина Арсенівна 

Правління акціонерного товариства підзвітне загальним зборам, 
організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від 
імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом 

акціонерного товариства і законом 
До повноважень Голови Правління Товариства відповідно до 

Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про 
виконавчий орган Товариства" належать:здійснення поточною 

діяльністю Товариства;розпорядження коштами і майном 
Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями 

Загальних зборів та віднесені до його компетенції;прийняття 
рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що 
вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів 

(договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного 
рішення Загальних зборів або Наглядової ради;укладання і 
підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших 

документів в межах його компетенції та відповідно до положень 
цього Статуту;забезпечення виконання рішень Загальних зборів, 
контроль їх виконання;без доручення діє від імені Товариства з 
метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, 

підприємствах та організаціях як в Україні, так і за 
кордоном;подає пропозиції з питань поліпшення діяльності 
Товариства;розробка проектів річного бюджету, програм 

фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо;розробка 
та затвердження поточних фінансово-господарських планів і 

оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалізації;складання квартальних та річних звітів Товариства до 

їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних 
зборів;забезпечення виконання заходів протипожежної 

безпеки;організація виконання екологічних програм;видає 
довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право 

першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших 
документів;затвердження договірних цін на продукцію та тарифи 
на послуги;розробка штатного розкладу та затвердження правил 

внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій 
працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати 
керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, 

пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як 
юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв 

працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, 
звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до 

дисциплінарної та майнової відповідальності працівників 
Товариства;здійснення найму та звільнення працівників 

Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання 
стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального 

стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та 
представництв Товариства;прийняття рішень про відбуття у 

відрядження чи відпустки, направлення працівників у 
відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення 

обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи 
закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення 

керівників філій та представництв Товариства, а також їх 
заступників;визначення від імені Товариства умов колективного 

договору та укладення і виконання колективного 
договору;забезпечення  дотримання законодавства з оплати та 
охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в 

межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить 
Загальні збори;здійснення  підготовки матеріалів на розгляд 
Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських 
перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених 

законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з 
Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та 

комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх 
захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному 



аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності 
Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним 
законодавством;затвердження внутрішніх документів чи 

прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім 
тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають 
бути затверджені іншими органами Товариства;організація 

ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення 
будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім 
тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до 

компетенції інших органів Товариства. Голова правління може 
виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані 
Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не 

належать до виключної компетенції Загальних зборів). 
Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та 
положення "Про РевізораТовариства" до повноважень Ревізора 

Товариства належать:  право доступу у приміщення 
Товариства;право вимагати надання фінансових, бухгалтерських 
та інших документів, необхідних для проведення перевірок і 
розслідувань. Голова правління Товариства зобов'язаний 

забезпечити доступ Ревізору до всіх документів, необхідних для 
перевірки результатів фінансово-господарської діяльності 

Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 
робочих днів з дати отримання Виконавчим органом письмової 
вимоги Ревізора про їх надання;право залучати до проведення 
перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові 

пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; 
подавати вимоги щодо скликання позачергових загальних 
зборів;право бути присутніми на загальних зборах та брати 

участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого  
голосу;вимагати проведення позачергового засідання наглядової 

ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із 
виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або 
виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства;вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час 
проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-

господарській діяльності Товариства. 
 

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

Протягом звітного періоду на засіданнях  Правління приймались рішення про 
план та стратегію Розвитку Товариства, а також із-за відсутності наглядової ради 
Товариства приймались рішення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом 
Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборiв Товариства, 
рiшення пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв 
акцiонерiв, пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення 
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, 
затвердження проекту порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного загальних зборiв, 
затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, обрання 
реєстрацiйної комiсiї та формування (обрання) тимчасової лiчильної 
комiсiї,обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним.  
Діяльність Виконавчого органу Товариства не зумовила змін у фінансово-
господарській діяльності Товариства. 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

Роботу виконавчого органу Товариства за звітний період слід вважати 
задовільною. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Приватні акціонерні товариства не наводять даний вид інформації. 
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
виплачуються відповідно до чинного Законодавства України,Статуту Товариства та договорів, контрактів, що 
укладені з посадовими особами емітента. Особливих премій, позик, інших заохочувальних виплат та компенсацій 
та винагород у разі звільнення посадових осіб Товариством не передбачено. 
 



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

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi 
керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого ) стабiльногоi 
ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та 
рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i 
повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. 
 У Товариствi під управлiнням ризиками розумiють сукупнiсть послiдовних заходiв, застосування яких має 
комплексний, системний характер i базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиками. Управлiння 
ризиками  включає в себе процеси: планування управлiння ризиками; iдентифiкацiя ризику; якiсний аналiз ризику; 
кiлькiсний аналiз ризику; планування реагування на виявленi ризики; монiторинг та управлiння ризиками. 
Управлiння ризиком проводиться на всiх стадiях вивчення ймовiрних робiт (послуг), при встановленнi договiрних 
вiдносин мiж замовником та пiдрядником (постачальником, виконавцем, субпiдрядником, тощо, на стадiях 
реалiзацiї проекту (визначення змiсту проекту, строкiв проекту, вартостi проекту). Метою управлiння ризику є 
пiдвищення вiрогiдностi виникнення та впливу сприятливих факторiв та зниження вiрогiдностi виникнення та 
впливу негативних факторiв. 
 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  3  
 
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 Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так 

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 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Ні Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 



Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
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 порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                        наглядова рада за статутом відсутня 

 
 
 
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 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше голосуючих акцій 

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Так Ні Ні 

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

Не проводились взагалі                                    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   
Інше (зазначити)                                        наглядова рада за статутом відсутня 

 



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

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  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 Розенблат Олена Соломонiвна не надала 50 
2 Розенблат Жанна Леонiдiвна не надала 34 
3 Розенблат Борислав Соломонович не надав 16 

 



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 

50 0 

Так як  всі власники акцій уклали з обраною 
Емітентом депозитарною установою договори про 

обслуговування рахунка в цінних паперах від 
власного імені  та  здійснили переказ належних їм 
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних 

паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, 
цінні папери усіх власників відповідно до Закону 
України "Про депозитарну систему України"  
враховуються при визначенні кворуму та при 
голосуванні на загальних зборах акціонерів 

Емітента. 
Обмеження відсутні. 

12.10.2014 

Опис д/н 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
При призначені та звільнені посадових осіб емітент керується Законодавсвтом України, Статутом та внутрішніми 
положеннями Товариства. 
Голова та члени правління Товариства обираються загальними зборами акціонерів. Рішення про обрання Голови 
або членів товариства одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження колегіального 
виконавчого органу до цього часу. Голова правління звільняється за рішенням загальних зборів акціонерів . 
Повноваження Голови або членів правління припиняються достроково у разі:подання заяви про складання 
повноважень;його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;в разі 
набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 
виконання ним своїх обов'язків;відкликання його за рішенням Загальних зборів акціонерів;визнання Загальними 
зборами роботи Голови або членів правління незадовільною;настання інших обставин, передбачених чинним 
законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Головою та Членами Правління 
Товариства. 
Крім того, Голова або члени правління Товариства можуть бути достроково відкликані з посади також у разі їх 
некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі 
вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам 
Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором. 
Так як відповідно до Законодавства України та Статуту Товариства наглядова рада у товариства відсутня , то 
порядок обрання та звільнення Наглядової ради відсутній і не надається. 
Ревізор Товариства обирається та звільняється виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення 
Загальних зборів повноваження Ревізора Товариства припиняються:  
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;в разі неможливості 
виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким 
його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; в разі смерті, визнання його 
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до 
чинного законодавства України перешкоджають виконанню Ревізора.  
Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Голови правління Товариства.  
У приватному акціонерному товаристві у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються 
загальними зборами .Повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються 
виконавчим органом.  
Винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені, крім визначених чинним 
законодавством. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
До повноважень Голови Правління Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та 
положення "Про виконавчий орган Товариства" належать:здійснення поточною діяльністю 
Товариства;розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних 
зборів та віднесені до його компетенції;прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що 
вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує 
відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;укладання і підписання від імені Товариства 
договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього 
Статуту;забезпечення виконання рішень Загальних зборів, контроль їх виконання;без доручення діє від імені 
Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в 
Україні, так і за кордоном;подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;розробка проектів річного 
бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо;розробка та затвердження поточних 
фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;складання 
квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних 
зборів;забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки;організація виконання екологічних програм;видає 
довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, 
розрахункових та інших документів;затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги;розробка 
штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників 
Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із 
забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв 
працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про 
притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та 
звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов 
оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв 
Товариства;прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, 
надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи 
закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а 
також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання 
колективного договору;забезпечення  дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної 
безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні 
збори;здійснення  підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських 
перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за 
погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці 
Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) 
інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним 
законодавством;затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності 
Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами 
Товариства;організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення будь-яких інших питань 
поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції 
інших органів Товариства. Голова правління може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані 
Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних 
зборів). 
Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про РевізораТовариства" до 
повноважень Ревізора Товариства належать:  право доступу у приміщення Товариства;право вимагати надання 
фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань. Голова 
правління Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізору до всіх документів, необхідних для перевірки 
результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 
робочих днів з дати отримання Виконавчим органом письмової вимоги Ревізора про їх надання;право залучати до 
проведення перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та 
працівників Товариства; подавати вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів;право бути присутніми 
на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого  голосу;вимагати 
проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із 
виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 
Товариства;вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у 
фінансово-господарській діяльності Товариства. 
Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право:Діяти від 
імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними 
підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.В межах своєї компетенції 
підписувати та візувати документи.Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а 
також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення 
керівника підприємства.Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, 
пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.Вносити пропозиції керівнику підприємства: про 
притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про 
заохочення працівників, що відзначилися.В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі 
виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.Вимагати та отримувати у 
керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових 



обов'язків.Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. Вимагати від 
керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією 
посадовою інструкцією.  
 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
Статтею 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" визначено, що вимоги стосовно 
залучення емітентом суб'єкта аудиторської діяльності 
для висловлення думки щодо інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління емітента,не 
застосовуються до приватних акціонерних товариств. 
 



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 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Розенблат Олена Соломонiвна 25 50 25 0 

Розенблат Жанна Леонiдiвна 17 34 17 0 

Розенблат Борислав Соломонович 8 16 8 0 

Усього 50 100 50 0 

 



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 іменні 50 1 

За Законодавством України та 
Статутом Товариства права 

акціонерів наступні: Кожна проста 
акція Товариства надає її власнику - 
акціонеру однакову сукупність прав, 
включаючи права: брати участь в 
управлінні Товариством, в тому 
числі брати участь у загальних 
зборах акціонерів Товариства та 
голосувати на них особисто або 
через своїх представників з ycіx 

питань, які належать до компетенції 
загальних зборів акціонерів 

Товариства, висувати кандидатури 
для участі в органах Товариства, 

вносити свої пропозиції до порядку 
денного загальних зборів акціонерів 
Товариства; право на отримання 
дивідендів; право на отримання 
інформації про господарську 

діяльність Товариства;право на 
отримання у разі ліквідації 

Товариства частини його майна або 
вартості частини майна 

Товариства;вийти із Товариства 
шляхом відчуження належних йому 
акцій у порядку, встановленому 

законом. Акціонер має право вільно 
розпоряджатися ними, зокрема 

продати або іншим чином 
відчужувати їх на користь інших 

юридичних та фізичних 
осіб;вимагати обов'язкового викупу 

Iншi цiннi папери товариство не 
випускало. Товариство не здiйснювало 
публiчної пропозицiї. Допуск до торгiв 
на фондовiй бiржi в частинi включення 
до бiржового реєстру не здiйснювався 



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

Статутом та внутрішніми 
документами Товариства. В разі 

невиконання Товариством 
зобов'язань з викупу акцій акціонер 

має право на відшкодування 
завданих йому збитків внаслідок 
таких дій (бездіяльності) з боку 

Товариства; вимагати у 
встановленому законодавством 

порядку проведення аудиторських 
перевірок діяльності Товариства та 
спеціальних перевірок фінансово-

господарської діяльності 
Товариства;оскаржувати рішення 

загальних зборів акціонерів 
Товариства в разі порушення таким 
рішенням прав та охоронюваних 
законом інтересів акціонера; 

Акціонери Товариства можуть мати 
й інші права, передбачені актами 

законодавства та Статутом. 
Обов'язки акціонерів Товариства 
наступні:дотримуватися Статуту, 
інших внутрішніх Положень та 

документів Товариства; виконувати 
рішення загальних зборів акціонерів, 
інших органів Товариства, видані в 
межах наданих їм повноважень; 

виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числі пов'язані 
з майновою участю;оплачувати акції 
у розмірі, в порядку та засобами, що 
передбачені Статутом та рішеннями 
відповідних органів Товариства;не 

розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність 

Товариства, нести інші обов'язки, 



встановлені 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 

21.09.2010 51/06/1/10 
Житомирське 
територіальне 

управління ДКЦПФР 
UA4000088835 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

1.00 50 50.00 
100.000000000

000 

Опис 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство додатково акцiї не випускало. Протягом звітного періоду товариство акції не викупало.Протягом звітного періоду торгівлі 
акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.Товариство 
не здійснювало публічної пропозиції.Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру 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 

21.09.2010 51/06/1/10 UA4000088835 50 50.00 50 0 0 

Опис 
голосуючі акції, право голосу за якими обмежено-відсутні,  голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі- 
відсутні. 

 



   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 87747.300 
133867.10

0 
0.000 0.000 87747.300 

133867.10
0 

- будівлі та споруди 72381.000 
118887.00

0 
0.000 0.000 72381.000 

118887.00
0 

- машини та обладнання 3798.000 5176.000 0.000 0.000 3798.000 5176.000 

- транспортні засоби 10069.000 8384.000 0.000 0.000 10069.000 8384.000 

- земельні ділянки 246.000 246.000 0.000 0.000 246.000 246.000 

- інші 1253.300 1174.100 0.000 0.000 1253.300 1174.100 

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 87747.300 
133867.10

0 
0.000 0.000 87747.300 

133867.10
0 

 
Пояснення :  Ступінь зносу ОЗ -22.5% Ступінь використання ОЗ - 77,5 % , обмежень щодо 
використання ОЗ немає.  
 Терміни та умови користування основними засобами ( за основними групами)- , 1 
група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; 
П група - транспортні засоби  інструменти, прилади, інвентар терміном користування 
- 4 роки; Ш група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років, 4 група 
від 1 до 4 років Умови користування основними засобами здійснюються  у 
відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах,  
первісна вартість основних засобів-172 637,8 тис. грн., сума нарахованого зносу-38 
770,7 тис. грн., збільшення у вартості основних засобів пояснюється їх придбанням 
та надходженням.  



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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11479.3 14614.6 

Статутний капітал (тис.грн.)     

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)     

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 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(11479.300 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(0.000 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 

зобов"язання вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

зобов"язання відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

зобов"язання відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 
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 

зобов"язання відсутні д/н 0.00 0.000 д/н 
За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

зобов"язання вiдсутнi д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 230704.70 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 230704.70 Х Х 
Опис iншi зобов"язання вiдсутнi 
 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 
одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Майнові права на об'єкти нерухомості -             0.00 0 кв.м         13108.40 27.7 

2 Надання в оренду власного майна -             0.00 0 послуга         14080.00 29.9 

3 Надання в оренду автомобілів -             0.00 0 послуга          9789.00 20.7 

4 
Оптова торгівля деревиною,будівельними 

матеріалами. 
-             0.00 0 

т 
        10220.00 21.7 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Прямі матеріальні витрати  35.20 
2 Інші прямі витрати   6.80 
3 адміністративні витрати  23.10 
4 інші витрати  21.50 
5 інші витрати операційної діяльності  13.40 

 



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

Приватне підприємство Аудиторська фірма "ФАВОРИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

38949337 

Місцезнаходження 10008  Житомирський р-н м.Житомир вул. І.Кочерги, 2а, кім.7 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

4599 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

28.11.2013 

Міжміський код та телефон 0674104822 
Факс відсутній 
Вид діяльності надання аудиторських послуг 
Опис Узвітному році ПП АФ "Фаворит"  перевірено інформацію, зазначену у  

Звіті про корпоративне управління Товариства  за минулий період. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповіадльністю"Зберігач-Капітал" 

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

36859362 

Місцезнаходження 10008  Житомирський р-н м.Житомир вул.Новий Бульвар, 9 оф. 1 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №286663 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.10.2013 

Міжміський код та телефон (0412)  42-14-96 
Факс (0412)  42-14-97 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність.  

Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Протягом звітного періоду товариство зберігача не змінювало. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство"Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107  Київський р-н м. Київ вул. Тропініна 7-Г 
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) 363-04-00 
Факс відутній 
Вид діяльності депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не 

ліцензується 
Опис ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний 

депозитарій забезпечує формування та функціонування системи 
депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду 
товариство депозитарія не змінювало.Послугами інших юридичних осіб 



товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи , 
що  надавали правову  допомогу відсутні. 

 
 
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 
 
 
 



 
Фінансова звітність  
малого підприємства 

  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Фаворит Компані " за ЄДРПОУ 13579674 
Територія  КОРОЛЬОВСЬКИЙ за КАТОТТГ UA18040190010281147 
Організаційно-правова форма господарювання  Акцiонерне товариство за КОПФГ 230 
Вид економічної діяльності  ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ за КВЕД 41.10 
Середня кількість працівників  19   
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   
Адреса, телефон 10025 Житомирський р-н м.Житомир вул. Вiтрука, буд.6 
(0412) 418-368 
 
 

  

 
 

1. Баланс на "31" грудня 2021 р.  
Форма № 1-м  

   
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
               І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 -- -- 
Первісна вартість 1001 -- -- 
Накопичена амортизація 1002 (    --    ) (    --    ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 25343.3 38280.5 
Основні засоби:  1010 87747.3 133867.1 

первісна вартість 1011 116264.7 172637.8 
знос 1012 ( 28517.4 ) ( 38770.7 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом І 1095 113090.6 172147.6 
              II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 28412.0 12478.1 
у тому числі готова продукція 1103 28151.5 2170.3 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 23293.1 23565.8 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26856.2 30907.6 
Поточні фінансові інвестиції 1160 456.3 456.3 
Гроші та їх еквіваленти 1165 6085.4 2621.7 
Витрати майбутніх періодів 1170 8.9 6.9 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 85111.9 70036.4 
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 198202.5 242184.0 
 
 

Код за ДКУД 1801006 



 
 
 
 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 -- -- 
Додатковий капітал 1410 65.0 65.0 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14549.6 11414.3 
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 
Усього за розділом І 1495 14614.6 11479.3 
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 

1595 147.7 202.2 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 27426.3 94109.7 
Поточна кредиторська заборгованість за : 
      довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- -- 

      за товари, роботи, послуги 1615 155933.6 136305.3 
      розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
       розрахунками зі страхування 1625 12.5 13.6 
      розрахунками з оплати праці 1630 67.8 73.9 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 183440.2 230502.5 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття 

1700 -- -- 

Баланс 1900 198202.5 242184.0 
 

 
д/ в 
 



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 за рік 2021  рік 

Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 47197.4 104631.2 
Інші операційні доходи 2120 4165.2 1337.7 
Інші доходи 2240 2000.0 4929.0 
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 53362.6 110897.9 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 41824.6 ) ( 94037.7 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 5661.4 ) ( 5769.7 ) 
Інші витрати 2270 ( 9011.9 ) ( 12542.2 ) 
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 56497.9 ) ( 112349.6 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 -3135.3 -1451.7 
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    ) 
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 -3135.3 -1451.7 
 
д/ в 
 
Голова правління ________________ Струтинська Ірина Ігорівна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Курна Надія Михайлівна 
 (підпис)  

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Голови правління Товариства Струтинська Ірина Ігорівна 
стверджує,  що, наскільки їй відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 
стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання 
інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 



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 

14.04.2021  
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                           

14.04.2021  
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                  

 
 


