Титульний аркуш
29.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 2904/1
(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)
Голова правлiння

Вакурова І. П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КАТП-1028"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

05447639
ВУЛ. МЕРЕЖНА, 10, М. БIЛА ЦЕРКВА, 09109

5. Міжміський код, телефон та факс
(04563) 6-22-11, (04563) 6-20-24
6. Адреса електронної пошти
katp1028@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
рішення загальних зборів акціонерів,
яким затверджено річну інформацію, або дата та 18.04.2019, д/н
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

http://katp1028.in.ua/?page_id=15
29.04.2019
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:

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;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
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;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X
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.
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.

X
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X

X

X
X

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

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.

X

26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
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.
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;
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X
X

X

X

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.
X

46. Примітки.(до звіту)
Емітент участі в інших юридичних особах не має.
Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.
Рейтингова оцiнка не проводилась.
Інформація про фізичних осіб засновників емітента відсутня.
Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному
періоді емітент не отримував.
Процентнi, Дисконтнi, Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери,
похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй не проводилось.
У власності працівників цінних паперів (крім акцій) емітента немає.
Дані 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 відсутні.
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
відсутня.
Зобов'язань емiтента по кредитам, за випусками облiгацiй, iпотечними цiнними
паперами, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами),
сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.
Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та
Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, у
наявності в емітента немає.
Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у наявності в емітента
немає.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
А01 №339772
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
22.06.1993
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
522180,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
37,247
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
63
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Збирання безпечних відходів
38.11
Оброблення та видалення безпечних відходів

38.21

Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.19

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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Публічне акціонерне товариство "Райффайзен
Банк Аваль"
380805
26001409028
ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
321842
26005053144594

16. Судові справи емітента
№
з/п
1
1

Номер
справи

Найменуванн
я суду

2
3
810/3279 Київський
/18
окружний
адміністратив
ний суд

Позивач

Відповідач Третя особа

4
Громадська
організація
«БІЛА
ЦЕРКВА
РАЗОМ»

5
6
Виконавчий 1.
комітет
Національна
Білоцерківсь комісія, що
кої міської здійснює
ради
державне
Київської
регулюванн
області
я у сферах
енергетики
та
комунальни
х послуг. 2.
ПрАТ
«КАТП1028»

Примітки: д/н

2018 р.

© SMA

05447639

Позовні вимоги
7
Визнати протиправним та
скасувати п. 1.1 рішення
виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради
Київської області від
26.12.2017 р. № 501 «Про
встановлення тарифів на
вивезення побутових відходів
та встановлення вартості
технічного обслуговування
ліфтів» з моменту його
ухвалення з 26.12.2017 р.

Стан
розгляду
8
Судом
ухвалено
рішення –
Відмовити в
задоволенні
позову

17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено штрафну
санкцію

Орган, який наклав
штрафну санкцію

1
1

2
0003731402,
20.02.2018

3
ГУ ДФС у Київській
області

2

0045595002,
23.04.2018

3

0048385001,
03.05.2018

2018 р.
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Вид стягнення

Інформація про виконання

4

5

штраф

сплачено

ГУ ДФС у Київській
області

штраф

сплачено

ГУ ДФС у Київській
області

штраф

сплачено

05447639

1
4

2
0141535005,
08.10.2018

3
ГУ ДФС у Київській
області

5

0177515005,
02.11.2018

ГУ ДФС у Київській
області

2018 р.

© SMA

05447639

4

5

штраф

сплачено

штраф

сплачено

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiнiй структурi товариства за звiтний перiод не вiдбувалось. Створення дочiрнiх
пiдприємств ,фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не планує
Інформація про чисельність працівників
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 63
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0
Фонд оплати працi(тис.грн.): 7212
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:
збільшився
Сучасна кадрова полiтика Товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета
полягає в забезпеченнi кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та
спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством
передбачатє виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та
використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування
необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничотехнiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi);
оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої
продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної захищеностi
персоналу товариства. Підприємство постійно фінансує семінари та навчання працівників
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Товариство не належить до будь-яких об’єднань підприємств
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому
інформація про суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили
Опис обраної облікової політики
Облiкова полiтика ПрАТ "КАТП-1028" викладена у наказi №1 вiд 02.01.2018 р., вiдповiдає вимогам
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", затверджених Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Протягом звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась.
Використанi ПрАТ "КАТП-1028" принципи вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi,
передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Метод визначення зносу (амортизацiї)
основних засобiв вiдповiдає П(С)БО № 7 "Основнi засоби", облiковiй полiтицi, та є прямолiнiйним.
Методом оцiнки вартостi запасiв обраний метод середньозваженої собiвартостi. Облiк i оцiнка
фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Відповідно до ст.
19 п. 1 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариство, скориставшись правом на
формування резервного капіталу, в 2018 році направило 5% прибутку на його збільшення згідно
рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
ПрАТ «КАТП-1028» надає послуги із збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів в
м. Біла Церква відповідно до наказу Управління ЖКГ Білоцерківської міської ради «Про визначення
переможця конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення (перевезення та захоронення)
твердих побутових відходів» від 17.08.2012 р. № 35-ОД.
В 2018 році основними видами послуг, що принесли 10 та більше відсотків доходу, були послуги з
перевезення та захоронення побутових відходів.
-обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):
 перевезення ТПВ: 412,65 тис.м3, 16238,45 тис.грн;
 захоронення ТПВ: 62,15 тис.т, 4882,05 тис.грн;
-середньореалізаційні ціни:
 тарифи на послуги з перевезення побутових відходів встановлено рішенням виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 15.11.2018 р. № 639; тарифи на послуги з захоронення побутових
відходів встановлено рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09.09.2014 р. №
332:
Операція з поводження з побутовими відходамиНаселення, грн/м3Бюджетні установи, грн/м3Інші
споживачі, грн/м3
Перевезення ТПВ (діють з 01.02.2018 р.)до 3-х контейнерів на майданчику52,8055,7465,46
2018 р.

© SMA

05447639

чотири та більше39,6041,7665,46
Захоронення ТПВ11,5212,0015,72
-сума виручки по вищезазначеним послугам за 2018 рік складає 21114 тис.грн;
-окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі
продажів: немає;
-перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:
Товариство планує займатися основним видом діяльності – надання послуг з поводження з побутовими
відходами (збирання, перевезення, захоронення) в м. Біла Церква.
-залежність від сезонних змін:
Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн.
-основні ринки збуту та основні клієнти:
Товариство не планує у найближчий час розширення ринкiв збуту. Споживачами послуг з вивезення та
захоронення побутових відходів є населення, бюджетні установи та підприємства м. Біла Церква.
-основні ризики в діяльності емітента:
 ризик, пов’язаний з обранням міською радою у 2019 році на конкурсній основі підприємств - надавачів
послуг в сфері поводження з побутовими відходами;
 ризик втрати ліквідності через недостатність обігових коштів;
 ризик зменшення платоспроможності населення – основного споживача послуг підприємства, що може
призвести до збільшення дебіторської заборгованості, як наслідок, дефіциту оборотних коштів.
-заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків
збуту:
 оптимізація витрат на виробництво послуг;
 підготовка до участі у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ;
 робота по зменшенню дебіторської заборгованості;
 придбання контейнерів для збирання відходів;
 закупівля транспортних засобів для збору і транспортування відходів;
 проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів щодо
роздільного збирання побутових відходів.
-канали збуту й методи продажу, які використовує емітент:
Основними споживачами послуг з поводження з побутовими відходами є населення, бюджетні установи,
підприємства й організації міста Біла Церква;
-джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:
Товариство не отримує сировину для надання послуг. Матерiали, якi використо-вуються для утримання
матерiально-технiчної бази та забезпечення господарської дiяльностi є доступними вiд вiтчизняних
виробникiв та постачальникiв, динамiка цiн має тенденцiю зростання.
-особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його становище на ринку:
Сьогодні зростання сфери споживання супроводжується зростанням негативного антропогенного
впливу на навколишнє середовище шляхом збільшення як обсягів відходів, так і їх видів. Проблема
переробки відходів стає все гострішою з кожним роком. Тож одним з основних напрямів роботи у сфері
поводження з відходами є забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів і
сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого, повторного чи альтернативного
використання ресурсно-цінних компонентів.
Проблеми, які існують у сфері поводження з відходами, потребують невідкладного розв'язання та
фінансування заходів як на державному, так і на муніципальному рівні.
Термін експлуатації діючого полігону побутових відходів в м. Біла Церква закінчується в 2023 році,
тому в місті гостро постає потреба будівництва нового полігону, що потребує значного вкладення
коштів.
-конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента:
ПрАТ «КАТП-1028» визначено переможцем конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в
м. Біла Церква до 31.12.2019 р. Становище Товариства на ринку послуг стабiльне. Конкуренцiя в галузi
помірна. Правління Товариства готується до участі в конкурсі, який заплановано проводити в 2019 році
відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173.
-перспективні плани розвитку емітента:
Перспективними планами розвитку товариства є вкладання власних обiгових коштiв у збереження
матерiально-технiчної бази; ведення активної роботи по групуванню контейнерних майданчиків та
розширенню роздільного збирання побутових відходів; оновлення основних засобів шляхом придбання
нових сміттєвозів та контейнерів для збирання ТПВ тощо;
-кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків
у загальному обсязі постачання:
Основними постачальниками матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання є:
ТОВ «Альянс Холдінг» - постачання нафтопродуктів;
ТОВ ТД «Метан Плюс» - постачання стисненого газу.
Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.
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Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Відчужень активів за останні п'ять років не проводилось.
Товариство, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів щодо розподілу прибутку, вкладало
кошти на оновлення основних засобів: нових сміттєвозів, євро контейнерів, спец обладнання для
автомобілів.
За останні п’ять років підприємство придбало такі основні засоби:
-в 2014 р. автомобіль (сміттєвоз) Мерседес вартістю - 1 179,7 тис. грн.;
-в 2016 р. обладнання піскорозкидальне вартістю – 350,6 тис. грн..;
-в 2018 р. автомобіль (сміттєвоз) МАН вартістю - 2 331,1 тис. грн.;
-в 2018 р. автомобіль (сміттєвоз) МАЗ вартістю - 1 458тис. грн.
За останні п’ять років підприємство продало такі основні засоби:
-в 2014 р. автомобіль ЗІЛ, реалізаційна вартість – 58,0 тис. грн.;
-в 2014 р. бульдозер Т-130, реалізаційна вартість – 45,0 тис. грн;
-в 2016 р. автомобіль ЗІЛ, реалізаційна вартість – 130,0 тис. грн.;
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби емітента на кінець звітного періоду складають:
первісна вартість - 23504 тис.грн., залишкова вартість - 9989 тис.грн., сума амортизації за звітний рік
склала - 13515 тис.грн. Всі виробничі потужності і основні засоби ПрАТ "КАТП-1028" знаходяться на
території м. Біла Церква Київської обл. Планів щодо капітального будівництва основних засобів у
найближчий час Товариство не має. Орендованих основних засобів Товариство не має.
Мiсцезнаходження основних засобів: вул.. Мережна 10, вул.. Сухоярська 10 б м. Біла Церква Київської
області. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться згідно чинного законодавства.
Використання основних засобів здійснюється за їх функціональним призначенням. Ступень використання
-100%. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Перевірка стану основних
засобів здійснюється у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, забезпечується власними
ресурсами та спецiалiзованими підприємствами на договірних умовах.
Особливостей по екологічних питаннях, які б мали позначитися на використанні активів підприємства
вiдсутнi.
При наявності фінансових можливостей, розширення основних засобів планується за рахунок купівлі
нового сміттєвоза. Передбачено розпочати процес закупівлі основного засобу з 01.09.2019 р. та
закінчити оплату до 01.09.2020 р. Придбання автомобіля здійснюватиметься за рахунок фінансового
лізингу. Планова вартість придбання складає 3 млн. грн. Видатки для розширення основних засобів ще не
здійснювались
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi з проблемами економiки
держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме:
непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної
бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження; полiтична
нестабiльнiсть.
Відчутною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є дефіцит робітничих кадрів, особливо
водіїв сміттєвозів, машиністів бульдозерів та фахівців з ремонту спецтехніки. Зважаючи на специфіку
роботи з відходами, в період масового виїзду фахівців та працівників на роботу за кордон, підприємство
не може забезпечити наявність кадрів
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування господарської дiяльностi здiйснюється на принципах повного госпрозрахунку. Обрана
емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. Робочий капiтал достатнiй для
виконання обсягiв замовлень згiдно заключених договорiв та поточних потреб. Одним iз шляхiв
покращення лiквiдностi може бути поповнення обігових коштів за рахунок прибутку, а також зменшення
дебіторської заборгованості. Товариство є фінансово стійким, прибутковим
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На 2019 рік укладено договори на надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів із
споживачами послуг. Очікується отримати прибуток від виконання цих договорів на рівні не менше, ніж
за 2018 рік. За рахунок прибутку підприємство матиме можливість розвивати виробничу діяльність,
оновлювати застарілі основні засоби. В iснуючих умовах господарювання неможливо робити бiльш
впевненi прогнози та достатньо детальнi плани
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Підприємство не планує розширення послуг. Основним завданням на 2019 рік є удосконалю-ватися на
ринку послуг поводження з побутовими відходами в місті Біла Церква. Необхідно розробити та втілити
заходи також здійснити оптимізацію маршрутних графіків вивезення відходів з метою економії
матеріальних витрат (паливно-мастильних матеріалів). Вести активну роботу по групуванню
контейнерних майданчиків для збирання ТПВ, що значно підвищить продуктивність праці водіїв.
2018 р.
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Планується оновлення контейнерного господарства та придбання нової спецтехніки, що зменшить
витрати підприємства на поточний ремонт основних засобів
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Проведення досліджень та розробок на 2019 рік не планується
Інша інформація
Пiдприємство iснує на засадах самофiнансування, отриманi доходи дають можливiсть своєчасно
сплачувати поточнi зобов'язання та розраховуватись за довгостроковими зобов’язаннями.
Дані фінансової звітності Товариства За 2018 р. За 2017 р. За 2016 р.
Доходи 25032 20547 19112
Витрати 22851 20131 17834
Фінансовий результат 2181 416 1278
Чистий прибуток 1786 341 1048
Чистий прибуток на 1 просту акцію 0,855070, 163260, 50174

2018 р.
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Правління

Структура
До складу правління входять голова
Правління та члени Правління

Персональний склад
Голова Правлiння Вакурова Ірина Петрівна
Член Правління Бровченко Віталій
Володимирович

Наглядова рада

Голова наглядової ради та Члени
наглядової ради

Голова наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028»
Дикий Анатолій Павлович, обраний членом
наглядової ради Загальними зборами акціонерів
25.04.2018 р. (Протокол загальних зборів
акціонерів №1 від 25.04.2018 р.) терміном на 3
роки, Головою наглядової ради обраний членами
наглядової ради на їхньому засіданні 25.04.2018
р. (протокол Наглядової ради №6 від 25.04.2018
р.).
Член наглядової ради Павловський Василь
Адамович, обраний членом наглядової ради
Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р.
(Протокол загальних зборів акціонерів №1 від
25.04.2018 р.) терміном на 3 роки.
Член наглядової ради Клочко Марина Петрівна,
обрана членом наглядової ради Загальними
зборами акціонерів 25.04.2018 р. (Протокол
загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2018 р.)
терміном на 3 роки.

2018 р.
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Ревізійна комісія

2018 р.

Голова Ревізійної комісії та Члени
Ревізійної комісії
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Голова Ревізійної комісії Савчук Галина
Михайлівна
Член Ревізійної комісії Гоголь Олена Сергіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Гоголь Олена Сергіївна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1990
Вища, Білоцерківський національний аграрний університет

6) стаж роботи (років)**:
5
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Управління комун. власності та концесії БЦМР., 20577351, Спеціаліст фінансово-господарського
відділу
8) дата набуття повноважень та
25.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй
та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрано згідно рішення
Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 5 років. Попередні посади, які особа займала протягом
5-ти років: Спеціаліст фінансово-господарського відділу Управління комун. Власності та
концесії БЦМР. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
-------------------1) посада*:
Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Вакурова Ірина Петрівна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1981
Вища, Білоцерківський аграрний університет

20
6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "КАТП-1028", 05447639, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
14.02.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Правлiння. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента
виплачувалась. Рішення про обрання в.о. Голови Правління прийнято Наглядовою Радою
товариства 06.12.2018 р. Рішення про обрання Головою Правління прийнято Наглядовою Радою
товариства з 14.02.2019 р. по 13.02.2022. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 20 років. Попередні посади, які особа займала
2018 р.
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протягом 5-ти років:, Головний бухгалтер ПрАТ «КАТП-1028» з 31.07.2017 по 14.02.2018,
заступник головного бухгалтера ПрАТ «КАТП-1028» з 10.05.2016 р.; провідний бухгалтер з
обліку сировини та послуг Філії «БМК» ТОВ «ТЕРРА-ФУД» з 01.02.2015 по 06.05.2016;
бухгалтер з обліку операцій з продажу готової продукції ТОВ «БМК» з 12.12.2012 по 31.01.2015.
-------------------1) посада*:

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Савчук Галина Михайлiвна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1945
Вища, Київський державний економічний університет

6) стаж роботи (років)**:
50
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Пенсіонер
8) дата набуття повноважень та
25.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Ревiзiйну комiсю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів та рішення Ревізійної комісії
від 25.04.2018. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Попередні посади, які особа займала протягом 5-ти років: Пенсіонер. Стаж роботи - 50 років.
-------------------1) посада*:
Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Бровченко Віталій Володимирович

4) рік народження**:
5) освіта**:

1982
Вища, Національний транспортний університет

18
6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «КАТП-1028»., 05447639, Головний інженер
8) дата набуття повноважень та
15.07.2016 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась. Рішення
про обрання прийнято Наглядовою Радою товариства 12.07.2016 р. Обрання посадової особи
виконано у зв'язку з подовженням терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 18 років.
2018 р.
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Попередні посади: Головний інженер ПрАТ «КАТП-1028».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
-------------------1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Клочко Марина Петрiвна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1964
Вища, Харківський інженерно-будівельний інститут

6) стаж роботи (років)**:
31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "КАТП 1028", 05447639, Член ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та
25.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа
обіймає посаду начальника відділу обліку комунального майна та концесії Управління
комунальної майна та концесії Білоцерківської міської ради. Стаж роботи - 31 рік. Попередні
посади, які особа займала протягом 5-ти років: Відділ комунального майна Білоцерківської
міської ради, Начальник сектору обліку комунального майна. Посадова особа - Представник
акціонера Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради. Посадова
особа не є незалежним директором та представником групи акціонерів.
-------------------1) посада*:
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Дикий Анатолiй Павлович

4) рік народження**:
5) освіта**:

1946
Вища, Київський автодорожний iнститут

6) стаж роботи (років)**:
53
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ « КАТП-1028», 05447639, Голова наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
25.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду. Винагорода вiдповiдно до трудового договору. Рішення про обрання прийнято
Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою товариства 25.04.2018 р. Непогашеної
2018 р.
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судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Стаж роботи - 53 роки. Попередні
посади, які особа займала протягом 5-ти років: ПрАТ « КАТП-1028», Голова правління, заступник
Голови наглядової ради, Голова наглядової ради. Посадова особа є акціонером ПрАТ "КАТП1028". Посадова особа не являється представником групи акціонерів та незалежним директором.
-------------------1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Павловський Василь Адамович

4) рік народження**:
5) освіта**:

1957
Вища, Державне управління, Національна академія
державного управління

6) стаж роботи (років)**:
37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Пенсіонер
8) дата набуття повноважень та
25.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи - 37
років. Попередні посади, які особа займала протягом 5-ти років: пенсіонер. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером ПрАТ "КАТП-1028".
Посадова особа не є незалежним директором, представником акціонера чи групи акціонерів.
-------------------1) посада*:
Корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

фізична особа

Мерзлякова Наталія Федорівна

4) рік народження**:
5) освіта**:

1978
Вища, Білоцерківський аграрний університет

6) стаж роботи (років)**:
21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «КАТП-1028», 05447639, економіст
8) дата набуття повноважень та
07.04.2017 до 14.07.2019
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 21 рік.
2018 р.
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Попередні посади: економіст ПрАТ «КАТП-1028».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
-------------------* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Ідентифікаційний код
Посада
Прізвище, ім’я, по
Кількість
Від
Кількість за типами акцій
юридичної особи
батькові фізичної
акцій
загальної
прості
привілейоособи або повне
(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
найменування
акцій (у
юридичної особи
відсотках)
1

2

3

4

5

6

7

Член Наглядової
ради

фізична особа
Дикий Анатолiй
Павлович

843824

40,3991

843824

0

Член Ревізійної
комісії

фізична особа
Савчук Галина
Михайлiвна

208703

9,9919089203

208703

0

Член Наглядової
ради

фізична особа
Павловський Василь
Адамович

1066

0,051

1066

0

Член Правління

фізична особа
Бровченко Віталій
Володимирович

0

0

0

0
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Член Наглядової
ради
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Клочко Марина
Петрiвна

фізична особа
Вакурова Ірина Петрівна

Голова Правління

2

фізична особа
Гоголь Олена Сергіївна

1

Член Ревiзiйної
комiсiї

3

Усього:

1053593

0

0

0

4

50,4420089203

0

0

0

5

1053593

0

0

0

6

0

0

0

0

7

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи
засновника
та/або
учасника

Управлiння комунальної власностi
Бiлоцеркiвської мiської ради

20577351

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

Місцезнаходження

вул. Чуйкова, 2, м. Біла Церква, Київська
область, 09100, Україна

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

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього:

2018 р.
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37,247

37,247

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи розвитку Товариства залежать вiд стану економiки країни в цiлому, та в галузi зокрема.
2. Інформація про розвиток емітента
Понад 65 років підприємство займається санітарною очисткою в місті Біла Церква. Спочатку це була
контора по санітарній очистці, потім комбінат з благоустрою, АТП «Міськкомун-транс», КАТП-1028, в
1993 р. було створене акціонерне товариство «КАТП-1028», в 1996 р. перейменовано в ВАТ „КАТП1028”, з 2010 р. перейменовано в ПрАТ «КАТП-1028».
ПрАТ «КАТП-1028» не має фiлiй, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств.
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
В звітному періоді деривативи не укладались. Правочинів щодо похідних цінних паперів протягом
звітного
періоду в емітента не було.
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операції, для якої використовуються операції хеджування
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з
мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та
управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього
контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків,
перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування
персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління
підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові
ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим
ризикам:
•ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
•ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
•кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань
контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані
факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти
ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання
процентних ставок, оскільки не має кредитів.
2018 р.
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Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання
зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому
обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не
буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу
здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та
фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під
знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
•нестабільність, суперечливість законодавства;
•непередбачені дії державних органів;
•нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
•непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
•непередбачені дії конкурентів.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до
вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного
управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП1028» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний
кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних
осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про
добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «КАТП-1028» на фондових біржах
не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим,
посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені
чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не
застосовується
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,
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

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

чергові

позачергові

X
Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію в такому складі:
© SMA
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25.04.2018
99,367

Голова лічильної комісії – Ковтун Надія Геннадіївна.
Члени лічильної комісії – Бойко Анжела Олександрівна, Борозняк Ганна Володимирівна.
Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів
товариства 25.04.2018 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку
голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів
акціонерів товариства.
Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
Прийняте рішення:
Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):
•доповіді – до 10 хвилин;
•виступи – до 5 хвилин;
•голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос», крім
кумулятивного голосування (при кумулятивному голосуванні - загальна кількість голосів кожного акціонера
помножується на кількість членів Органу Товариства, що обирається);
•підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
•оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;
•за рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.
Питання № 3: Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік.
Прийняте рішення:
Звіт Пpавління пpо фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2017 pік прийняти до відома.
Визнати роботу Правління задовільною.
Питання № 4: Розгляд звіту й висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудиту за результатами перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік (додаток № 2).
Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту за результатами 2017 року (додаток № 3).
Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.
Питання № 5: Звіт Наглядової pади за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р (додаток № 4).
Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Питання № 6: Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2017 pік.
Прийняте рішення:
Затвердити Бюджет Товариства за 2017 рік (додаток № 5).
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (додаток № 6).
Питання № 7: Затвеpдження викоpистання пpибутку за 2017 pік.
Прийняте рішення:
Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в розмірі 341,0 тис.грн, який залишився в
розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:
17,0 тис.грн (5 % прибутку) на формування Резервного фонду Товариства;
150,0 тис.грн на виплату дивідендів за 2017 рік акціонерам Товариства;
174,0 тис.грн на відтворення основних виробничих фондів Товариства.
Питання № 8: Затвердження розміру дивідендів за 2017 р.
Прийняте рішення:
Затвердити розмір дивідендів за 2017 pік на загальну суму 150,0 тис.грн.
Питання № 9: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2018 рік.
Прийняте рішення:
Затвердити Бюджет Товариства на 2018 рік (додаток № 7).
Затвердити Фінансовий план Товариства на 2018 рік (додаток № 8).
Питання № 10: Затвердження кошторису Наглядової ради на 2018 рік.
Прийняте рішення:
Затвердити кошторис Наглядової ради на 2018 рік (додаток № 9).
Питання № 11: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.
Прийняте рішення:
Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2017 року:
•договір фінансового лізингу з ТОВ «АСТРА ЛІЗИНГ» № 070717/ФЛ-287 від 07.07.2017 р. на суму 2993,4 тис. грн,
на придбання сміттєвоза з боковим завантаженням «Влів Медіум Б 18-18 MАN TGM 18.250», 2017 року випуску;
•договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК №1 на загальну суму
3438,4 тис. грн;
•договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну
суму 4269,9 тис. грн;
Питання № 12: Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 р.
Прийняте рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018 р.:
•договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму
4736,5 тис. грн;
•договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 6 на загальну суму
3236,9 тис. грн;
•договори на надання послуг по вивезенню та захороненню побутових відходів з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну
суму 5054,9 тис. грн;
•договори з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів на загальну суму 2850,0 тис.грн.
2018 р.
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Питання № 13: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути
протягом 2018 року
Прийняте рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що
мають наступний характер:
•угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
•договори на придбання дизельного палива;
•інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства;
при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на наступних
річних загальних зборах акціонерів.
Питання № 14: Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Прийняте рішення:
В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності до
наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України
«Про акціонерні товариства» припинити повноваження з 25.04.2018 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
Питання № 15: Обрання членів Ревізійної комісії.
Прийняте рішення:
Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа
запропонованих акціонерами кандидатів.
Питання № 16: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
Прийняте рішення:
В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 29.12.2018 р., для подальшої її діяльності до наступних
річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про
акціонерні товариства» припинити з 25.04.2018 р. повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради – Дикого
Анатолія Павловича, члена наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко
Марини Петрівни.
Питання № 17: Обрання членів Наглядової ради.
Прийняте рішення:
Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа
запропонованих акціонерами кандидатів.
Питання № 18: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради, встановлення розміру
винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.
Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правового договору з головою Наглядової ради Товариства, обраним річними
загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р.
Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради
Товариства
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного
не подавались.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити) д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
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У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
X
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити) д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити) В звітному періоді позачергових загальних зборів акціонерів не було

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

д/н

д/н

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

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює
контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Наглядова рада обирається
Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості трьох членів строком на три роки. До складу
Наглядової ради входять голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Обрання членів Наглядової
ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а саме загальна кількість голосів акціонера
помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються і за бажанням акціонера всі
підраховані таким чином голоси віддаються за одного кандидата або розподіляються між кількома
кандидатами. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа
простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який
час переобрати голову Наглядової ради.
Комітети не створено.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який
здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і
Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління створюється (призначається) за
рішенням Наглядової ради у кількості п’яти членів строком на 3 роки. До складу правління входять
2018 р.
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голова Правління та члени Правління.
Засідання правління щодо поточних виробничих питань проводяться щопонеділка. На них присутні члени
правління, головні спеціалісти, начальники підрозділів підприємства. За результатати засідання
складається протокол, де записуються всі виробничі завдання на поточний тиждень та контролюються
виконання попердніх.
Для проведення оплат з розрахунковго рахунку для здійснення господарської діяльності приймаються
колегіальні рішення членами та головою правління. На всі прийняті рішення складаються протоколи.
Банківські дні на підприємстві у віторок та четвер.
При укладанні договорів що заключаються з покупцями та постачальниками, в межах компетенції
правління (до 10% вартості активів на початок звітного періоду) щомісячно складаються протоколи
засідання правління
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
2
1
0

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а
також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Дикий Анатолій Павлович

Посада

Незалежний член
Так
Ні

Голова наглядової ради

X

Опис: Голова наглядової ради ПрАТ «КАТП-1028» Дикий Анатолій Павлович, обраний членом наглядової ради
Загальними зборами акціонерів 25.04.2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2018 р.) терміном
на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 25.04.2018 р. (протокол
Наглядової ради №6 від 25.04.2018 р.).
Павловський Василь Адамович
Член наглядової ради
X

Опис: Член наглядової ради Павловський Василь Адамович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами
акціонерів 25.04.2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2018 р.) терміном на 3 роки
Клочко Марина Петрівна
Член наглядової ради
X

Опис: Член наглядової ради Клочко Марина Петрівна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами
акціонерів 25.04.2018 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 25.04.2018 р.) терміном на 3 роки
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
X
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) д/н

Ні

X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) iншого немає

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:
1. Дата засідання
02.02.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Обрання голови правління.
2. Затвердження умов трудового договору з головою правління.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2018 р.
4. Про розкриття особливої інформації.
2. Дата засідання
06.02.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність за 4 квартал 2017 р. та 2017 рік.
2. Погодження Бюджету товариства та фінансового плану на 2018 рік.
3. Про обрання незалежного аудитора товариства та визначення умов договору, що
з ним.
4. Затвердження значних правочинів, вчинених в 2017 р.
5. Звіт корпоративного секретаря за 4 квартал 2017 р.
3. Дата засідання
13.03.2018

укладатимуться

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1.Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», визначення дати, часу та місця їх
проведення, часу початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних
зборах.
2.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних
зборів.
3.Затвеpдження проекту поpядку денного річних загальних збоpів.
4.Затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів.
5.Призначення відповідальної особи та затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів.
6.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах.
Затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.
4. Дата засідання
10.04.2018
2018 р.

Кворум
100%
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Загальний опис прийнятих рішень:
1. Затвеpдження складу робочих органів річних загальних зборів акціонерів.
2. Затвеpдження поpядку денного річних загальних збоpів акціонерів.
3. Про затвердження тексту та форми бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Про затвердження тексту та форми бюлетеня для відкритого голосування.
5. Дата засідання
19.04.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 1 квартал 2018 року.
2. Про готовність до проведення річних загальних зборів, що призначені на 25.04.2018 р.
3. Розгляд питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів
6. Дата засідання
25.04.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Вибори голови Наглядової ради.
2. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
3. Порядок та строк виплати дивідендів.
4. Про розкриття особливої інформації.
5. Про підписання цивільно-правового договору з головою Наглядової ради.
7. Дата засідання
05.06.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
8. Про призначення виконуючого обов’язки голови правління.
8. Дата засідання
10.07.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2 квартал та І півріччя 2018 року.
2. Коригування Бюджету Товариства на 3 квартал 2018 р.
3. Коригування Фінансового плану Товариства на 2018 рік.
4. Звіт корпоративного секретаря за 2 квартал 2018 р.
9. Дата засідання
16.08.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Про призначення виконуючого обов’язки голови правління.
10. Дата засідання
24.09.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Про призначення виконуючого обов’язки голови правління.
11. Дата засідання
17.10.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 3 квартал та 9 місяців 2018 року.
2. Коригування Бюджету Товариства на 4 квартал 2018 р.
3. Звіт корпоративного секретаря за 3 квартал 2018 р.
12. Дата засідання
06.12.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
1. Припинення повноважень голови правління Півторака О.В..
2. Призначення виконуючого обов’язки голови правління.
3. Затвердження умов трудового договору з виконуючим обов’язки голови правління.
4. Про розкриття особливої інформації.
13. Дата засідання
29.12.2018

Кворум
100%

Загальний опис прийнятих рішень:
2018 р.
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1. Погодження Бюджету товариства та фінансового плану на 2019 рік.
2. Звіт корпоративного секретаря за 4 квартал 2018 р.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (зазначити) Голова наглядової ради отримує винагороду фіксованою сумою, а члени наглядової ради не
отримують винагороди.

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння Вакурова Ірина Петрівна
Член Правління Бровченко Віталій Володимирович

Функціональні обов'язки
12.6. До виключної компетенції Правління належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів,
програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фінансовогосподарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи
Правління;
3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до
10% активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства. Складання та надання Наглядовій раді
квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на
розгляд Загальних зборів акціонерів;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових
інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
7) укладення та виконання колективного договору.
Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у
колективних переговорах як представники Правління, за
погодженням із Наглядовою радою;
8) вирішення інших питань, що не належать до виключної
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради згідно із
законом або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Правління,
не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові
Правління.
3. Компетенція Правління
3.1. Правління вирішує всі питання поточної господарської
діяльності АТ, крім тих, що належать до виключної
компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради
АТ.
3.2. До виключної компетенції Правління належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів,
програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фінансовогосподарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи
Правління;
3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до
10% активів Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства;
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства. Складання та надання Наглядовій раді
квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на
розгляд Загальних зборів акціонерів;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових
інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
7) укладення та виконання колективного договору.
Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у
колективних переговорах як представники Правління, за
погодженням із Наглядовою радою;
8) вирішення інших питань, що не належать до виключної
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради згідно із
законом або Статутом Товариства.
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Питання, що належать до виключної компетенції Правління,
не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові
Правління
Опис: Рішенням Наглядової Ради від 06.12.2018 Вакурова Ірина Петрівна призначена в.о. Голови Правління.
Рішенням Наглядової Ради Вакурова Ірина Петрівна призначена Головою правління з 14.02.2019.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
2
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________

так, створено ревізійну
комісію

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
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
ні

ні
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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
Положення про корпоративного секретаря
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Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація про діяльність
Документи
Копії
Інформація
Інформація
акціонерного товариства
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній базі безпосередньо
запит
інтернетзборах
даних Національної
в акціонерному акціонера
сторінці
комісії з цінних
товаристві
акціонерного
паперів та фондового
товариства
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

так
ні

ні
так

так
так

так
так

ні
так

ні

ні

так

ні

ні
ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) д/н

Ні
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити) д/н
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Так
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
батькові (за наявності) фізичної особи осіб - підприємців та громадських формувань
№
з/п власника (власників) значного пакета акцій (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)
1 Дикий Анатолій Павлович

2 Управління комунальної власності та
концесії Білоцерківської міської ради

20577351

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

40,3991

37,247

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
Кількість акцій
кількість акцій з обмеженнями
2088720

37206

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення
обмеження

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною
установою договору про обслуговування рахунка в цінних
паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм
прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий
в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від
30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на
загальних зборах емітентів немає.
Дата виникнення обмеження: не визначена.

01.01.1900

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства
Згідно Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени
Правління, голова Ревізійної комісії, Корпоративний секретар.
Відповідно до п. 11.7 Статуту та Положення про Наглядову раду до складу Наглядової ради обираються
акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Одна й та сама особа може обиратися до складу
Наглядової ради неодноразово.
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а саме загальна
кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються і за
бажанням акціонера всі підраховані таким чином голоси віддаються за одного кандидата або
розподіляються між кількома кандидатами.
Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості трьох членів строком
на три роки. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її
кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для
обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного
голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.
Відповідно до п.11.12 Статуту, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове
припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
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4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення
Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів
Наглядової ради.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Положення про Правління, Правління створюється
(призначається) за рішенням Наглядової ради у кількості п’яти членів строком на 3 роки. До складу
правління входять голова Правління та члени Правління. Роботою Правління керує голова Правління,
який обирається Наглядовою радою на строк три роки. З кожним членом Правління укладається
трудовий договір. Від імені Товариства договір підписує голова Наглядової ради чи особою
уповноваженою на те Наглядовою радою. З обраним головою Правління складається трудовий договір на
строк обрання. Від імені Товариства договір підписує голова Наглядової ради чи особа уповноважена на
те Наглядовою радою.
Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження члена
Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та
члена Правління встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором.
Відповідно до п. 13.1 Статуту та Положення про Ревізійну комісію, Члени Ревізійної комісії обираються в
кількості двох чоловік виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають
повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії
обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
Ревізійної комісії.
Голова та члени Ревізійної комісії АТ можуть бути відкликані до закінчення строку повноважень
Ревізійної комісії АТ за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове відкликання
голови та членів Ревізійної комісії АТ приймають позачергові Загальні збори акціонерів. Строк
повноважень новообраного голови або членів Ревізійної комісії або її складу буде тривати до дати
провадження чергових річних Загальних зборів.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Положення про Корпоративного секретаря,
Корпоративний секретар обирається строком на 3 роки Наглядовою радою за пропозицією Голови
Наглядової ради, підзвітний Наглядовій раді АТ. Корпоративний секретар діє на підставі укладеною з АТ
трудової угоди чи Цивільно-правового договору, який підписується з боку АТ головою Наглядової ради в
якій визначаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати діяльності
Корпоративного секретаря, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо
9) Повноваження посадових осіб емітента
ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства
НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.6 Статуту, п.4.1-4.2 Положення про Наглядову раду):
11.6.Компетенція Наглядової ради.
11.6.1.До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а
також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
11.6.2.До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1)затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2)підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття
рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку
скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3)прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених Законом;
4)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7)затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
8)обрання та припинення повноважень членів Правління;
9)затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою Правління, встановлення розміру
винагороди;
10)прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
11)обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12)обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
14)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
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15)визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
16)вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
17)вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
18)прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є
його предметом, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
19)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22)надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що
діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
23)коригування Бюджету Товариства, з подальшим затвердженням його на Загальних зборах Товариства.
11.6.3.Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть
вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених
Законом.
11.6.4.Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в
межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.
11.6.5.Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або
менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного
складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішення з питань скликання позачергових
Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради
шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань
зазначених у підпунктах 11.6.2.2., 11.6.2.3.,11.6.2.12. та 11.6.2.15. Статуту.
4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, які пов’язані зі скликанням і
проведенням Загальних зборів акціонерів, з формуванням та контролем за діяльністю Правління та інших
органів АТ, взаємодіями з особами, які надають АТ спеціальні послуги, із загальним керівництвом
діяльністю АТ або здійсненням окремих, передбачених законом функцій.
4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження стратегії АТ та здійснення контролю за її реалізацією ;
2) визначення форм контролю за діяльністю Правління ;
3) розробка системи управління ризиками, пов’язаними з господарською діяльністю АТ ;
4) забезпечення механізмів реалізації та захисту прав акціонерів АТ ;
5) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами ;
6) створення системи запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів посадових осіб АТ ;
7) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів ;
8) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів
або за пропозицією Правління ;
9) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до зазначеного переліку
акціонерів;
11) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, коли повноваження реєстраційної комісії
передаються за договором реєстратору або депозитарію, а також крім скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів;
12) підбір кандидатур на посаду голови та членів Правління і затвердження умов сплати їхньої праці, а
також відкликання повноважень Голови і членів Правління ;
13) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди;
14) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ;
16) обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг.
17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
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19) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з
підприємницькою господарською діяльністю АТ;
20) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
21) прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує
25 відсотків вартості активів АТ ;
22) прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
23) затвердження ринкової вартості майна чи послуг у випадках, коли ця вартість складає від 10 до 25
процентів вартості активів по даним останньої річної фінансової звітності АТ, а якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого
правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради;
24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та
строків виплати дивідендів у межах, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
26) забезпечення діалогу з інвестиційним співтовариством, у тому числі через підготовку та
оприлюднення повної та достовірної інформації про АТ ;
27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках коли ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності;
28) визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
29) надсилання письмової пропозиції кожному акціонеру протягом 10 днів з дати отримання відповідних
документів про придбання особою (особами, що діють спільно) 50 і більше відсотків простих акцій АТ;
30) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування про зобов’язання АТ викупити акції
акціонера, якщо він голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про :
- злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділення АТ ;
- вчинення АТ значного правочину ;
- зміну розміру Статутного капіталу.
31) уповноваження іншої особи – члена Наглядової ради, замість Голови Наглядової ради на підписання
від імені АТ трудового договору з кожним членом Правління ;
32) приймання рішення про вчинення чи відмову про вчинення правочину щодо вчинення якого є
заінтересованість ;
33) контроль за укладанням угод з пов’язаними особами, розробка та формування критеріїв визначення
таких осіб та угод ;
34) приймати рішення про обрання корпоративного секретаря та встановлення йому заробітної плати з
фонду Наглядової ради, затвердженого Загальними зборами акціонерів ;
35) вирішення питань злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ якщо більш як 90
відсотків простих акцій належить товариству що приєднується, і це не спричиняє необхідності змін до
статуту товариства до якого здійснюється приєднання;
36) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) АТ та
підготовка пояснень для акціонерів до умов такого договору (плану);
37) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або
виділ АТ, затвердження умов договору (плану), затвердження передавального акта (у разі злиття,
приєднання та перетворення) або розподільного балансу ( в разі поділу та виділу)
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ПРАВЛІННЯ (п.12.6 Статуту, розділ 3 Положення про
Правління):
12.6. До виключної компетенції Правління належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства
та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій
раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників
Товариства;
7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у
колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
8) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради згідно із законом або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий
розгляд голові Правління.
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3. Компетенція Правління
3.1. Правління вирішує всі питання поточної господарської діяльності АТ, крім тих, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради АТ.
3.2. До виключної компетенції Правління належить:
1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності
Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства
та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
3) прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства;
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій
раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників
Товариства;
7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у
колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
8) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової
ради згідно із законом або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий
розгляд голові Правління.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.13.2 Статуту, п.3.5. Положення про Ревізійну комісію.):
Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках,
передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Члени Ревізійної комісії АТ мають право:
 бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу ;
 вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів АТ та вимагати скликання позачергових
Загальних зборів ;
 брати участь в засіданнях Наглядової ради АТ, Правління АТ;
 вимагати скликання засідання Наглядової ради ;
 проводити службові розслідування;
 вимагати забезпечення Правлінням допуску членів Ревізійної комісії до інформації про фінансовогосподарську діяльність АТ ;
 вимагати від посадових осіб органів управління АТ надання документів про фінансово-господарську
діяльність АТ ;
 вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради АТ питання стосовно діяльності
посадових осіб АТ;
 вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату
АТ;
 отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими трудовим договором, укладеним з ними.
КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРТАР (п.2.1. Положення про Корпоративного секретаря):
2.1. До повноважень Корпоративного секретаря належить:
- здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координацію роботи органів
корпоративного управління АТ, обміну інформацією між ними та акціонерами ;
- виконання обов’язків секретаря Загальних зборів акціонерів ;
- забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань
Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії ;
- координація процесу підготовки Загальних зборів акціонерів та інших корпоративних подій АТ ;
- забезпечення обміну інформацією про діяльність АТ між членами Наглядової ради, Правління,
акціонерами та іншими заінтересованими особами ;
- робота зі скаргами та зверненнями акціонерів ;
- участь у провадженні процедур щодо уникнення конфлікту інтересів посадових осіб АТ ;
- забезпечення розробки проектів Статуту, внутрішніх документів АТ, змін та доповнень до них,
зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності ;
- ознайомлення посадових осіб, акціонерів АТ та інших заінтересованих осіб зі змістом Статуту,
положенням про органи корпоративного управління АТ (Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія),
Положенням про корпоративного секретаря та з іншими внутрішніми документами АТ ;
- здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради, аналіз їх діяльності та ефективності ;
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- здійснення контролю за своєчасним отриманням дозвільних документів, подання звітності, що
стосується корпоративного управління АТ
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАТП-1028» за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з
корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» за
відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах,
відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №
3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р.
№ 955
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

ІдентифіМісцезнаходження
каційний
код
юридично
ї особи
Управління комунальної
20577351 Чуйкова 2, м.Бiла Церква,
власності та концесії
Бiлоцеркiвський, Київська
Білоцерківської міської ради
область, 09100

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Дикий Анатолій Павлович

Усього:
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Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

777986

37,2470220997

777986

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

843824

40,3991

843824

привілейовані
іменні
0

1621810

77,6461220997

1621810

0

X. Структура капіталу
№
з/п
1
1

Тип та/або клас акцій

2
Акція проста
бездокументарна
іменна
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Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов’язки

3
2088720

4
0,25

5
3.2.Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право
на:
3.2.1.участь в управлінні Товариством;
3.2.2.отримання дивідендів;
3.2.3.отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна
або вартості частини майна Товариства;
3.2.4.отримання інформації про діяльність Товариства. На вимогу
акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для
ознайомлення копії документів, визначених пунктом 1.18 Статуту;
3.2.5.призначення свого представника для участі у зборах.
Представник може бути постійним або призначеним на
визначений термін;
3.2.6.заміну свого представника в будь-який час, повідомивши про
це Правління Товариства;
3.2.7.розпорядження акціями, що їм належать, у порядку,
визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
3.2.8.вихід із складу Товариства шляхом продажу власних акцій
іншому учаснику або третій особі відповідно до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства";
3.2.9. вільне розпорядження належними їм акціями Товариства,
зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь
інших юридичних та фізичних осіб без попереднього
інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів
або Товариства;
3.2.10.на переважне придбання додатково випущених Товариством
акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру
простих акцій у загальній кількості простих акцій;
3.2.11.вимогу обов’язкового викупу Товариством всіх або частини
належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених
чинним законодавством України та внутрішніми документами
Товариства;
3.2.12.обирати органи управління Товариством і бути обраними до
них.
3.3.Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для
вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків
проведення кумулятивного голосування.
3.4.Акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а
також Статутом Товариства.
3.5.Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій:
3.5.1.Переважним правом акціонерів визнається право акціонера –
власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством

05447639

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6
На організованих внутрішніх та зовнішніх
ринках торгівля цінними паперами емітента не
здійснювалася. Намірів включення до
лістингу/делістингу цінних паперів емітента не
було. Публічної пропозиції не було

1
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3

4

5
прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у
загальній кількості простих акцій;
3.5.2.Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з
наданням акціонерам переважного права Товариство письмово
повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про
можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в
офіційному друкованому органі.
Повідомлення має містити дані про загальну кількість
розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила
визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер
має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
3.5.3.Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право,
подає Товариству в установлений строк письмову заяву про
придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в
сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним
придбаваються.
У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість
цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані
кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню
початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних
паперів.
3.5.4.У разі порушення Товариством порядку реалізації
акціонерами переважного права Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання
емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього
випуску.
3.6.Акціонери Товариства зобов’язані:
3.6.1.Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень
Товариства.
3.6.2.Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших
органів Товариства.
3.6.3.Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому
числі пов’язані з майновою участю.
3.6.4.Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що
передбачені Статутом Товариства.
3.6.5.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства.
3.6.6.Всебічно сприяти Товариству в його діяльності.
3.6.7.Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, за
яким на акціонерів покладаються додаткові обов’язки, у тому
числі обов’язок участі у Загальних зборах Товариства та
передбачається особиста відповідальність акціонера за
недотримання своїх обов’язків, відповідно до норм чинного
законодавства.
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3.6.8.Акціонери Товариства виконують інші обов’язки,
встановлені законодавством.
3.6.9.Акціонер, який володіє одним відсотком акцій або більше
зобов’язаний надати зберігачу відповідне розпорядження та анкету
рахунку в цінних паперах, щодо внесення змін до своїх реквізитів
(зміна прізвища, адреси тощо). Акціонер, який володіє менше ніж
одним відсотком акцій зобов’язаний надати виконавчому органу
Товариства копії відповідних документів щодо внесення змін до
своїх реквізитів.
3.7.Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються
законом.
3.8.Акціонери Товариства можуть звернутися до суду з заявою про
визнання недійсними рішень зборів, які прийнято з порушенням
чинного законодавства та Статуту.

6

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

10.08.2010 302/10/1/10

3

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

5

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

6

Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та UA4000086227 Акція проста
Бездокументарні
Київськiй обл.
бездокументарн іменні
а іменна

Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

0,25

2088720

522180,00

100

Опис: Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на позабiржовому ринку. Факт лiстингу/делiстингу вiдсутнiй. Заяви про допуск на бiржi не подавались.Iншi цiннi папери не
випускались. Додаткова емiсiя не передбачається.
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному
році
Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за простими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн
275000
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
0,132
Сума виплачених/перерахованих
0
дивідендів, грн
Дата прийняття уповноваженим
18.04.2019
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які мають
08.05.2019
право на отримання дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
безпосередньо
акціонерам

У звітному періоді

за привілейова- за простими
ними акціями
акціями
0
0
0

150000
0,072
148217,67

за привілейованими акціями
0
0
0

25.04.2018

17.05.2018
безпосередньо
акціонерам

Дата (дати) перерахування дивідендів
через депозитарну систему із
зазначенням сум (грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів безпосередньо
акціонерам із зазначенням сум (грн)
перерахованих/ відправлених дивідендів
на відповідну дату
07.06.2018
148217,67
Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів:
25.04.2018;
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 25.04.2018;
Порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;
Строк виплати дивідендів: з 21.05.2018 р. по 31.07.2018;
Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: ЗЗА та Наглядова рада;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками
пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в
повному обсязі ;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо
акціонерам;
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів:
18.04.2019;
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18.04.2019;
Порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;
2018 р.
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Строк виплати дивідендів: до 01.07.2019;
Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: ЗЗА та Наглядова рада;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками
пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в
повному обсязі ;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо
акціонерам;
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
7141
9989
3168
3464

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

Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
7141
9989
3168
3464

1727
2201

1541
4951

0
0

0
0

1727
2201

1541
4951

0
45

0
33

0
0

0
0

0
45

0
33

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

машини та обладнання
транспортні засоби

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

земельні ділянки
інвестиційна нерухомість

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7141

0
9989

0
0

0
0

0
7141

0
9989

земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

інші
Усього

Опис: Будівлі та споруди:
-строки використання основних засобів встановлюються згідно п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ;
-первісна вартість основних засобів становить 4931 тис. грн.;
-ступінь зносу відповідає строкам корисного використання;
-сума нарахованого зносу становить – 1467 тис. грн.;
- використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi;
-зміни у вартості основних засобів не відбувались;
-обмеження на використання майна емітента не накладались.
Машини та обладнання:
-строки використання основних засобів встановлюються згідно п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ;
-первісна вартість основних засобів становить 7815 тис. грн.;
-ступінь зносу відповідає строкам корисного використання;
-сума нарахованого зносу становить – 6274 тис. грн.;
-використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi;
зміни у вартості основних засобів не відбувались;
-обмеження на використання майна емітента не накладались.
Транспортні засоби:
-строки використання основних засобів встановлюються згідно п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ;
-первісна вартість основних засобів становить 10566 тис. грн.;
-ступінь зносу відповідає строкам корисного використання;
-сума нарахованого зносу становить – 5615 тис. грн.;
-використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi;
зміни у вартості основних засобів не відбувались;
-обмеження на використання майна емітента не накладались.
Інші основні засоби:
-строки використання основних засобів встановлюються згідно п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ;
-первісна вартість основних засобів становить 121 тис. грн.;
-ступінь зносу відповідає строкам корисного використання;
-сума нарахованого зносу становить – 108 тис. грн.;
-використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi;
зміни у вартості основних засобів не відбувались;
-обмеження на використання майна емітента не накладались.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
9486
7917
Статутний капітал (тис. грн)
522
522
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
522
522
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 8964 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8964 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 7395 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7395
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2018 р.

© SMA

05447639

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис: д/н
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

567
0
3030
3597

X
X
X
X

X
X
X
X

X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ Основний
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
з/п
вид
продукції
у
у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках
натуральній
формі
до всієї
формі
формі
до всієї
формі
(тис. грн) виробленої (фізична
(тис. грн)
реалізо(фізична
продукції
од. вим.)
ваної
од. вим.)
продукції
1

2

3

1

Збирання
безпечних
відходів
(збирання та
перевезення
ТПВ)

2

Оброблення та 62,2 м3
видалення
безпечних
відходів
(захоронення
ТПВ)

2018 р.
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4

5

6

7

8

18076

61

412,6 м3

18076

61

4882,1

17

62,2 м3

4882,1

17

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
Склад витрат
з/п

1

2

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції
(у відсотках)
3

1 Матеріальні витрати

30

2 Витрати на оплату праці

20

3 Амортизація

7

4 Загальновиробничі витрати

15

5 Адміністративні витрати

10

2018 р.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної АФ "РОСЬ-АУДИТ"
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної 20607129
особи
Місцезнаходження
вул. ГРИГОРІЯ КОВБАСЮКА, 15, м. БІЛА ЦЕРКВА,
Київська область, 09117, Україна
Номер ліцензії або іншого
0401
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, АПУ
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

26.01.2001

045636 53 50 9
045636 53 50 9
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: вуадиторські послуги
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної 31058616
особи
Місцезнаходження
вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057, Україна

Номер ліцензії або іншого
4712
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, АПУ
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

28.09.2017

(044) 204-07-40
(044) 204-07-40
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товриство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, Україна

Номер ліцензії або іншого
рiшення №2092
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, НКЦПФР
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

01.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 591-04-04
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34045290
особи
Місцезнаходження
вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, оф. 6, м. Київ, 04201,
Україна
Номер ліцензії або іншого
АЕ №286642
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, НКЦПФР
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

10.10.2013
044 500-16-07
044 500-16-07
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за 2018 рік)

№
з/п

1
1

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

2
3
25.04.2018 Загальні збори акцiонерiв

Гранична
Вартість активів
Співвідношення
сукупна вартість
емітента за
граничної сукупної
правочинів
даними останньої вартості правочинів
(тис.грн)
річної фінансової до вартості активів
звітності
емітента за даними
(тис. грн)
останньої річної
фінансової звітності
(у відсотках)
4
0

5
10933

6
0

Предмет правочину Дата розміщення інформації Адреса сторінки
в загальнодоступній
власного вебінформаційній базі даних сайту товариства,
Національної комісії з
на якій розміщена
цінних паперів та фондового інформація про
ринку або через особу, яка
прийняття
провадить діяльність з
рішення щодо
оприлюднення регульованої
попереднього
інформації від імені
надання згоди
учасників фондового ринку
на вчинення
значних

7
правочини, які
становлять понад 25 %
вартості активів
Товариства

8
27.04.2018

9
katp1028.in.ua

Опис
25.04.2018 Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний
характер:
угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;
договори на придбання дизельного палива;
інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства.
при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів
Гранична сукупність вартості правочинів: не визначена;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): не визначена;
Загальна кількість голосуючих акцій: 2051514 шт.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 2038528 шт;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 2038528 шт;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.
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Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2019.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028"

за ЄДРПОУ

05447639

Територія

за КОАТУУ

3210300000

БІЛА ЦЕРКВА

Організаційноправова форма
господарювання

230

за КОПФГ

Акціонерне товариство

38.11
Вид економічної Збирання безпечних відходів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
63
Адреса,
ВУЛ. МЕРЕЖНА, 10, М. БIЛА ЦЕРКВА, Бiлоцеркiвський, Київська область, 09109, Україна, (04563)
телефон
6-22-11
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

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

6
21
15
0
7141
21210
14069
0
0
0
0
0
0

2
21
19
13
9989
25857
15868
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
0
0
0
0
0
0
0
7147

0
0
0
0
0
0
0
0
10004

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

355
355
0
0
0
0
0
0
2008

434
427
0
0
0
0
0
0
1459

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

1217
0
0
0
0
4
0
12
0
12
0
0
0

294
0
0
0
30
34
0
502
0
502
2
0
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

0
0
0
190
3786
0

0
0
0
324
3079
0

1300

10933

13083

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III

2018

© SMA

05447639

Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425 (
1430 (
1435
1495

522
0
0
1509
0
0
655
5231
0
0
0
7917

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
416
0
0
0
0
0
0

0
0
0
203
0
0
0
0
0
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
416

0
0
0
0
0
0
203

1600
1605
1610

0
0
0

0
0
1103

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

438
604
75
60
173
587
7
0
0
344
0
0
387
2600

75
567
34
99
245
748
9
0
0
242
0
0
306
3394

) (
) (

522
0
0
1509
0
0
744
6711
0
0
0
9486

)
)

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Вакурова Ірина Петрівна

Головний бухгалтер

Олійник Тетяна Геннадіївна
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2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
10933

0
13083

КОДИ
2019.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028" Дата (рік, місяць, число)

05447639

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255

(

Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

2270
2275
2290

(

48
0
2181

) (

184
0
416

)

2295

(

0

) (

0

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350

2018
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2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

2122

3
24566
0
0
0
0
0
18884
0
5682
0
0
0
0
0
453
0

) (

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
1904
743
618
0

2182

(

0

2190

2355

) (
) (

(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

0

)

0
1725
552
695
0

)
)
)
)

0

)

825
)(

) (
) (

(395)
0
1786
(

0
0
0
0
0
362
0

)
)

0

2870
0
0
0
13
0
654
0

4
20172
0
0
0
0
0
16737
0
3435

0
0
0
13
0
238
0

)

)
)

(75)
0
341
) (

0

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
0
0
0
0
1786

4
0
0
0
0
0
0
0
0
341

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
10338
7212
1617
1836
1146
22149

4
6222
6754
1313
2215
3205
19709

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

Примітки: д/н
Керівник

Вакурова Ірина Петрівна

Головний бухгалтер

Олійник Тетяна Генадіївна

2018
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3
2088720
2088720
0,85
0,85
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
2088720
2088720
0,16
0,16
0

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
05447639

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартіст
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження

2018
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

28573

22827

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

228
228
0
0
747
0
0

0
0
127
0
587
94
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

1
329
0
0
0
973
12461

2
188
0
0
0
662
8927

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

5497
1578
6439
436
2823
3177
254
0
0
0
0
874
3748

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4649
1306
5041
138
2309
2584
1210
0
0
0
0
1062
2292

3200

0

0

3205
3215

0
0

0
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (

3
0

)(

3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

0
0
0
0

)
)
)
)

3290 (
3295

0
0

)(

3300

0

0

3305
3310
3340
3345 (

0
0
0
0

0
0
0
0

)

0
191
238
416
0
0

)
)
)
)
)
)

0
(845)
(558)
570
0
12

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

0
150
654
2454
0
0
0
(3258)
490
12
0
502

Примітки: д/н
Керівник

Вакурова Ірина Петрівна

Головний бухгалтер

Олійник Тетяна Генадіївна
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(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)(

4
0

)

2005
0
0
0

)
)
)
)

0
(2005)

)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТП-1028" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
05447639

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства

2018
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
522
0

4
0
0

5
1509
0

4010
4090
4095
4100

0
0
522
0

0
0
0
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
655
0

7
5231
0

8
0
0

9
0
0

10
7917
0

0
0
1509
0

0
0
655
0

(67)
0
5164
1786

0
0
0
0

0
0
0
0

(67)
0
7850
1786

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(150)

0
0

0
0

0
(150)

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

89
0

(89)
0

0
0

0
0

0
0

05447639

0
0
0
0
0
0
0
0
0
522

4245
4260

4265
4270
4275
4280
4290
4291

4295
4300

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
1509

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

2018
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Олійник Тетяна Геннадіївна

0

4240

0

5
0

Головний бухгалтер

0

4225

4
0

Вакурова Ірина Петрівна

3
0

2
4220

Керівник

Примітки: д/н

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
89
744

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

6
0

1547
6711

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

7
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

8
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

9
0

1636
9486

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

10
0

XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»

2 Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

31058616

4 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності
5 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
6 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

4712

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

25.01.2018, №354/3

01.01.2018-31.12.2018

Думка аудитора
із застереженням
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 04-7, 01.03.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту
11.03.2019-05.04.2019
Дата аудиторського звіту
05.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного
30277,00
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
№ 4712 від 28.09.2017 р.,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616
7
8
9
10
11
12

І. ЗВІТ ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо огляду фінансової звітності
та надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАТП-1028»
за 2018 рік.
1.1 АДРЕСАТ
Звіт незалежного аудитора призначається для Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та
управлінського персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» (надалі – Товариство),
огляд фінансової звітності якого проводиться.
1.2 ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повна назва товаристваПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТП-1028»
Код за ЄДРПОУ05447639
Місцезнаходження:09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, буд. 10
Номер та дата державної реєстрації№ 1 353 120 0000 000872
Дата державної реєстрації: 22.06.1993 р.;
Дата запису: 08.06.2005р.
Місцезнаходження реєстраційної справиБілоцерківська районна державна адміністрація Київської області
КВЕД38.11 Збирання безпечних відходів (основний)
1.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОГЛЯНУТОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели огляд повного комплекту річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАТП-1028» станом на кінець дня 31 грудня 2018 року, що включає наступні форми: Баланс (Звіт про фінансовий
стан) станом на 31.12.2018 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
(Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у
власному капіталі) за 2018 рік (форма № 4).
Фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами Положень стандартів бухгалтерського обліку
(надалі – П(С)БО). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку товариства за станом
на кінець останнього дня звітного року.
1.4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2018 р.
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Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» несе відповідальність,
зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та П(С)БО, а також вибір і
застосування облікової політики;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності
товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності товариства у відповідності з вимогами МСА № 200
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту»;
- за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- за здійснювання господарських операцій;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності
товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи де це застосовано, питання, що
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
1.5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели огляд фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028», що
додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2018 р. та відповідного звіту про фінансові результати
відповідно до МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичої фінансової звітності».
Ми спланували і здійснили огляд фінансової звітності з метою отримання середнього рівня впевненості в тому,
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудитор виконав запити персоналові товариства та аналітичні й
інші процедури огляду стосовно фінансових даних, унаслідок чого, він забезпечує нижчий рівень упевненості, ніж
аудит. Огляд зазвичай значно менший за обсягом, ніж аудит, який проводиться відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту, а отже, не дає нам змоги отримати впевненість у тому, що нам стане відомо про всі значні
питання, які можна було б ідентифікувати під час аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку.
Невідповідності, що виявлені аудиторами при здійсненні процедур з огляду проміжної фінансової звітності мають
обмежений вплив на фінансову звітність і не перекручують інформацію про загальний фінансовий стан товариства.

1.6 ВИСНОВОК ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели огляд фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028», що
додається, станом на 31 грудня 2018 р.
Аудитор доходить висновку, що огляд не привернув його увагу до будь-яких важливих питань, які дають йому
підставу вважати, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» станом на
31 грудня 2018 р. не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан суб’єкта господарювання відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №
996-XIV.
1.7 ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до
МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні
наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних
бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному
питанню.
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності, ми звертаємо увагу на ризики обумовлені зовнішніми
чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; з можливим зміненням
законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що
управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.
ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
2.1 ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром
статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного
кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість
чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому
порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». Вказаний розрахунок було здійснено у відповідності з
2018 р.
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Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів Товариства складає 9486 тис. грн., що перевищує розмір
статутного капіталу на 8964 тис. грн.
Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.
2.2 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧАСТИНОЮ ПЕРШОЮ СТАТТІ 41 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ
«ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»
1. 02.02.2018 р. Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» (Протокол
№1 від 02.02.2018 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме:
Припинено повноваження В. о. Голови правління з 05.02.2018 року Півторак Олександра Васильовича.
Обрано Голову ПравлінняПівторак Олександра Васильовича. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
2. 25.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028»
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме:
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Дикого Анатоля Павловича.
Припинено повноваження Члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича. Припинено повноваження
Члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.
Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Савчук Галини Михайлівни.
Припинено повноваження: Члена Ревізійної комісії Гоголь Олени Сергіївни.
Обрано на посаду Член Наглядової ради Дикого Анатолія Павловича; рішенням Наглядової ради від 25.04.2018 р.
обрано Головою Наглядової ради. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича.Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Клочко Марину Петрівну. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Савчук Галину Михайлівну.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії Гоголь Олену Сергіївну. Строк, на який обрано особу: 3 роки.
3. 06.12.2018 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» прийнято
рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме:
Припинено повноваження Голови Правління Півторак Олександра Васильовича.
Призначенов.о. Голови Правління Вакурову Ірину Петрівну. Строк на який обрано особу: до моменту
обрання голови правління.
2.3 ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ
За даними представленої до перевірки фінансової інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАТП-1028» станом на 31.12.2018 р. загальними зборами акціонерів в 2018 р. були прийняті наступні рішення
щодо значних правочинів:
1. 02.02.2018 р. Наглядовою радою товариства прийнято рiшення про надання Голові правління згоди на
вчинення значного правочину з ТОВ «ТД «Метан плюс»» на поставку стисненого газу. Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину: 2500 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 11556 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 21,63378%.
2. 02.02.2018 р. Наглядовою радою товариства прийнято рiшення про надання Голові правління згоди на
вчинення значного правочину з ПІІ „АМІК Україна” на поставку нафтопродуктів. Ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом правочину: 2000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
11556 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 17,30703%.
3. 02.02.2018 р. Наглядовою радою товариства прийнято рiшення про надання Голові правління згоди на
вчинення значного правочину з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів. Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом правочину: 2850 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 11556 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості правочину, до вартості активів: 24,66251%.
4. 25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину. Предмет правочину: з КП БМР ЖЕК№1 на надання послуг по вивезенню та
захороненню побутових відходів. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 4736,5 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента: 43,32297%.
5. 25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину. Предмет правочину: з КП БМР ЖЕК №7 на надання послуг по вивезенню та
захороненню побутових відходів. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 5054,9 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента: 46,23525%.
6. 25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину. Предмет правочину: з КП БМР ЖЕК№6 на надання послуг по вивезенню та
захороненню побутових відходів. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину: 3236,9 тис. грн. Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента: 29.6067%.
7. 25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину. Предмет правочину: з ТОВ „Альянс Холдінг” на поставку нафтопродуктів. Ринкова вартість
послуг, що є предметом правочину: 2850 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності: 10933 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів
емітента: 29,06787%.
8. 25.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинів протягом 2018, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить
2018 р.
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понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний
характер: угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг; договори на придбання дизельного
палива; інші угоди, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності
Товариства. при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням значних правочинів на
наступних річних загальних зборах акціонерів Гранична сукупність вартості правочинів: не визначена; Вартість
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10933 тис. грн; Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у
відсотках): не визначена; Загальна кількість голосуючих акцій: 2051514 шт.
2.4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315
«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»,
аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу
суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені
аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності
суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових
результатів.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась
відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під
час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу
думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал підприємства для запобігання
й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить
суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
ІІІ. ЗВІТ ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
3.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ
Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової
інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП1028» за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з
надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного
законодавства України.
Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів
акціонерів персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені
засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які
є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028», інформацію
про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення
та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.
Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог
частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та
доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання
незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня
впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною
аудитором інформацією.
3.2 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ
Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту
завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у
підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі
даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.
Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3.3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ
ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» несе відповідальність за
складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає
2018 р.
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необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.
3.4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на
основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з
вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».
Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій
товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи
складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та
інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності
акціонерного товариства.
Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших
обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення
інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських
процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний
звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується
висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.
.
3.5 ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028»
за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТП-1028» за відповідний період і містить інформацію, що не
суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.
3.6 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Повна назва підприємстваПриватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ31058616
Юридична адреса03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності№ 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською
Палатою України
Сертифікат аудитораПрокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до
22.07.2023 р.
3.7 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ
- дата та номер договору на проведення огляду№ 04-7 від 01 березня 2019 р.
- дата початку та дата закінчення проведення огляду11.03.2019 р. – 05.04.2019 р.
Дата аудиторського звіту – 05 квітня 2019 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію
емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно
до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також
про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і
здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

8 кв. 2018 р.
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XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення Повідомлення (Повідомлення
події
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

02.02.2018

05.02.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.02.2018

05.02.2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

25.04.2018

27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.04.2018

27.04.2018

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

25.04.2018

27.04.2018

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

06.12.2018

07.12.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2018 р.
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