
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова правлiння       Баран Володимир Богданович 

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

М.П. 
31.08.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Пiдкамiнський Агротехсервiс» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00905468 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Бродiвський, 80670, смт. Пiдкамiнь, вул. Грушевського, 58 

5. Міжміський код, телефон та факс 

03266/31-555 д/в 

6. Електронна поштова адреса 

pidkaminats@bfg.lviv.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.08.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 161   31.08.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці http://pidkaminagro.bfg.lviv.ua/ 

в мережі 
Інтернет 31.08.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. 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 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

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

 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової 
оцiнки товариство не здiйснювало. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi 
цiннi папери товариством не випускались. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, 
так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 
паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство 
iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних 
сертифiкатiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався. "Звiт про стан 
об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових 
облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. Викупу власних акцiй 
протягом звiтнього перiоду не проводилось.  



Дивiденди пiдприємство не нараховувало та не виплачувало.  
За звiтний 2014 рiк фiнансова та виробнича дiяльнiсть не здiйснювалась. 
Пiдприємство не брало участi у створенi iнших юридичних осiб. 
Iнформацiя про корпоративного секретаря вiдсутня так, як корпоративний 
секретар не призначався.  
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 
вiдсутнi так, як виробництво не проводилось.  
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не було в зв’язку з 
вiдсутнiстю виробництва.  
Аудиторська перевiрка у 2014 роцi не проводиласьу зв'язку iз тяжким 
матерiльним становищем в Товариствi та вiдсутнiстю коштiв на рахунку 
емiтента та високої вартостi послуг аудиторської перевiрки 
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, 
що виникала протягом звiтного перiоду: 
У звiтньому 2014 роцi в Товариствi виникла особлива iнформацiя " Вiдомостi 
щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 
виникала протягом звiтного перiоду", яка виникла 08.08.2014.  
На сайтi http://stockmarket.gov.ua/db/xml/news/38185/show iнформацiя 
розмiщена 21.08.2014 р. 
Iнформацiя про змiни в персональному складi службових осiб Емiтента 
Приватне акцiонерне товариство 
"Пiдкамiнський Агротехсервiс" ( Код за ЄДРПОУ 00905468). Адреса: 80670, 
смт. Пiдкамiнь, 
Бродiвський р-н, Львiвська обл., вул. М.Грушевського, 58 
Вiдповiдно до загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.08.2014 року), 
вiдбулись змiни у складi посадових осiб 
Товариства. 
Звiльненi: 
-Мамалигiн Ярослав Миколайович; паспорт КА 953438 виданий 29.10.1998 
Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi, Генеральний директор, частка в Статутному 
капiталi 1,235%. 
- Бутинський Богдан Петрович; паспорт КА 853213 виданий 04.06.1997 
Бродiвським РВ УМВС України 
у Львiвськiй областi, Головний бухгалтер-член правлiння, частка в 
Статутному капiталi 0,0%. 
Обранi: 
- Баран Володимир Богданович; паспорт КА 025839 виданий 23.06.1995 
Бродiвський РВ УМВС України 
у Львiвськiй областi, Голова правлiння, частка в Статутному капiталi 0,0%. 
- Федоркiв Оксана Любомирiвна; паспорт КС 580423 виданий 06.08.2007 
Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi, Головний бухгалтер - член правлiння , частка в 
Статутному капiталi 0,0%. 
- Чиж Тарас Ростиславович; паспорт КС 437664 виданий 18.11.2005 
Бродiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi, Член Наглядової ради, частка в Статутному капiталi 0,0%. 
- Гудима Юрiй Романович; паспорт КА 411097 виданий 15.04.1997 
Червоноградським МВ УМВС України у 
Львiвськiй областi, Голова Наглядової Ради , частка в Статутному капiталi 
0,0%. 
- Чиж Ростислав Миронович; паспорт КА 477527 виданий 08.07.1997 
Бродiвським РВ УМВС України у 



Львiвськiй областi виданий, Заступник Голови Правлiння , частка в 
Статутному капiталi 0,0%. 
- Гудима Олександра Євгенiвна; паспорт КТ 011010 виданий 28.10.2009 
Бродiвський РВ УМВС України 
у Львiвськiй областi, Член Наглядової ради , частка в Статутному капiталi 
0,0%. 
- Гарасимчук Назар Анатолiйович; паспорт КС 684223 виданий 29.01.2009 
Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй областi, Ревiзор, частка в Статутному капiталi 0,0%. 
ПрАТ "Пiдкамiнський Агротехсервiс 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство «Пiдкамiнський Агротехсервiс» 

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

428 

3. Дата проведення державної реєстрації 

08.10.2014 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

40500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 
1 

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

31.09 Виробництво iнших меблiв 

16.29 Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломи та рослинних 
матерiалiв для плетiння. 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 

Правлiння Товариства; Наглядова Рада Товариства; Ревiзор. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

ПАТ АКБ "Приватбанк" 

2) МФО банку 

325321 

3) поточний рахунок 

26000053821855 

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

* 

5) МФО банку 

* 



6) поточний рахунок 

* 
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

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

учаснику (від загальної кількості) 

Адамюк Олександр 
Адамович * * * 1.2345679012 

Бахмут Григорiй Iванович КВ 855925 15.04.2002 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Борачок Ольга Iванiвна КВ 066358 03.02.1999 Бродiвським РВ 
УМВСУ у ЛЬвiвськiй обл. 1.2345679012 

Гаврисюк Андрiй Олегович * * * 1.2345679012 

Гайдамаха Галина Петрiвна КВ 761418 10.09.2001 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Галатюк Степан 
Мирославович 

КВ 442466 15.06.2000 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Глемба Єва Семенiвна * * * 1.2345679012 

Горбатий Михайло 
Степанович * * * 1.2345679012 

Грицай Зеновiй Iванович КС 780110 09.07.2010 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Гудима Марiян Михайлович КА 510298 17.09.1997 Бродiвським РВ 
УМВСУ у ЛЬвiвськiй обл. 1.2345679012 

Гудима Ольга Федорiвна * * * 1.2345679012 

Гук Лариса Григорiвна * * * 1.2345679012 

Гук Петро Iванович * * * 1.2345679012 

Демкiв Iгор Михайлович КА 510414 19.09.1997 Бродiвським РВ 
УМВСУ у ЛЬвiвськiй обл. 1.2345679012 

Качмар Степан Петрович * * 19.09.1997 * 1.2345679012 

Лаврiн Володимир Iванович КА 654653 13.11.1997 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Любунь Григорiй Iванович КА 828917 11.05.1998 Бродiвським РВ 
УМВСУ у ЛЬвiвськiй обл. 1.2345679012 

Мазурик Михайло 
Миколайович * * * 1.2345679012 

Мамалигiн Ярослав 
Миколайович 

КА 953438 29.04.1998 Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Мартвiянчук Ярослава 
Федорiвна 

КВ 171528 31.08.1999 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Микитюк Михайло 
Романович * * * 1.2345679012 



Нiколаєв Iгор Iгорович КВ 761556 20.09.2000 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Олексюк Руслан Романович * * * 1.2345679012 

Олексюк Юрiй Петрович КВ 676714 16.05.2001 Бродiвським РУ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Палiй Петро Каролькович КВ 678647 Бродiвським РУ УМВСУ у 
Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Попадич Лiдiя Франкiвна КВ 066179 22.01.1999 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Попадич Степан 
Миколайович 

КВ 776670 03.03.1999 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Процик Iгор Ярославович * * * 1.2345679012 

Романiв Катерина 
Сафронiвна * * * 1.2345679012 

Слепак Ярослав Iванович * * * 1.2345679012 

Трусь Богдан Володимирович * * * 1.2345679012 

Трусь Галина Василiвна * * * 1.2345679012 

Трусь Iрина Iванiвна * * * 1.2345679012 

Турчин Петро Iванович * * * 1.2345679012 

Чернявська Ганна Орестiвна * * * 1.2345679012 

Чорнобай Микола 
Михайлович 

КВ 172615 22.09.1999 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Яцишин Мар'ян Петрович * * * 1.2345679012 

Гайдамаха Леся Павлiвна КВ 761418 10.09.2001 Бродiвським РВ 
УМВСУ у Львiвськiй обл. 1.2345679012 

Усього 46.9135802456 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Баран Володимир Богданович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 025839 23.06.1995 Бродiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

1 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПП "Тис" Стаж роботи в даному товариствi на посадi голови правлiння - 11 мiсяцiв  

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не 
обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 
Iншою iнформацiєю про посадову особу Товариство не володiє 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер - член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Федоркiв Оксана Любомирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 580423 06.08.2007 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер пiдприємства С 580423 виданий 06.08.2007 Бродiвським РВ УМВС України у 
Львiвськiй областi 

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не 
обiймає. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. 
Iншою iнформацiєю про посадову особу Товариство не володiє 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Чиж Тарас Ростиславович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 437664 18.11.2005 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1989 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iншою iнформацiю про посадову особу Товариство не володiє 

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшення про обрання прийнято на Загальних зборах акцiонерiв вiд 08.08.2014 року. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової особи немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гудима Юрiй Романович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 411097 15.04.1997 Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iншою iнформацiю про посадову особу Товариство не володiє 

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

08.08.2014 3 роки 



9) Опис 

Рiшення про обрання прийнято на Загальних зборах акцiонерiв вiд 08.08.2014 року. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової особи немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чиж Ростислав Миронович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 477527 08.07.1997 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iншою iнформацiю про посадову особу Товариство не володiє 

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшення про обрання прийнято на Загальних зборах акцiонерiв вiд 08.08.2014 року. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової особи немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гудима Олександра Євгенiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КТ 011010 28.10.2009 Бродiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 



1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iншою iнформацiю про посадову особу Товариство не володiє 

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшення про обрання прийнято на Загальних зборах акцiонерiв вiд 08.08.2014 року. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової особи немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Ревiзор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гарасимчук Назар Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 684223 29.01.2009 Бродiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 

1992 

5) освіта** 

данi не надано 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iншою iнформацiю про посадову особу Товариство не володiє 

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

08.08.2014 3 роки 

9) Опис 

Рiшення про обрання прийнято на Загальних зборах акцiонерiв вiд 08.08.2014 року. Посадова 
особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 
господарської , службової дiяльностi у посадової особи немає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

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

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
правлiння 

Баран Володимир 
Богданович 

КА 025839 23.06.1995 
Бродiвський РВ УМВС України у 

Львiвськiй обл 
0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер - 

член правлiння 

Федоркiв Оксана 
Любомирiвна 

КС 580423 06.08.2007 
Бродiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 
Чиж Тарас Ростиславович 

КС 437664 18.11.2005 
Бродiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

Ради 
Гудима Юрiй Романович 

КА 411097 15.04.1997 
Червоноградським МВ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Чиж Ростислав 
Миронович 

КА 477527 08.07.1997 
Бродiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

Ради 

Гудима Олександра 
Євгенiвна 

КТ 011010 28.10.2009 Бродiвський 
РВ УМВС України у Львiвськiй 

областi 
0 0 0 0 0 0 

Ревiзор Гарасимчук Назар 
Анатолiйович 

КС 684223 29.01.2009 
Бродiвським РВ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Бiлинський Ярослав 
Васильович 

КВ 442889 12.07.2000 Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 28000 17.28395 28000 0 0 0 

Дiдик Володимир 
Васильович 

КВ 854735 04.02.2002 Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 28000 17.28395 28000 0 0 0 

Пасiчник Михайло 
Богданович 

КА 050848 13.12.1995 Бродiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 30000 18.51852 30000 0 0 0 

Усього 86000 56.08642 86000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 08.08.2014 

Кворум 
зборів** 80.00 

Опис 

П Р О Т О К О Л №1 
Загальних зборiв акцiонерiв закритого акцiонерного товариства  
«ПIДКАМIНСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВIС» 
08 серпня 2014 р. смт. Пiдкамiнь  
Перелiк осiб, що мають право на участь у зборах складено станом на 24 год. 11 жовтня 2013 року. В 
перелiку облiковується 41 фiзична особа, що володiють 162000 акцiями, що становить 100% вiд 
Статутного капiталу Товариства. 
Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” вiдкрив директор ТзОВ «Балтiк Фiнанс 
Груп» Брунець Т.Г., який ознайомив присутнiх iз Протоколом реєстрацiйної комiсiї чергових 
загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Пiдкамiнський Агротехсервiс».  
Зi змiсту протоколу видно, що загальна кiлькiсть акцiй ЗАТ “ Пiдкамiнський Агротехсервiс ”, якi 
надають право одного голосу при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв, складає 162000 штук. 
За даними реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi в загальних зборах 
акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс”, станом на 11 год. 45 хв. 08 серпня 2014 року 
зареєструвалися та отримали бюлетенi для голосування 10 акцiонерiв (їх представники), якi володiють 
простими iменними акцiями ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” у кiлькостi 130000 шт., що 
становить 80 % статутного капiталу ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс”. Брунець Т.Г. повiдомив 
присутнiх, що згiдно ст. 41 Закону України “Про акцiонернi товариства” Загальнi збори акцiонерiв АТ 
“Пiдкамiнський Агротехсервiс” вiд 08 серпня 2014 року визнаються правомочними i це дозволяє 
утворити робочi органи зборiв та приступити до розгляду питань порядку денного. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 
1. Обрання Лiчильної комiсiї 
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 
3. Звiт та затвердження звiту правлiння за 2013 рiк. 
4. Звiт та затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк 
5. Звiт та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк 
6. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 
7. Про змiну назви Товариства для приведення у вiдповiднiсть до Закону "Про акцiонернi товариства" 
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
9. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування в 
бездокументарну форму iснування та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю: 
- обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiї: 
- обрання депозитарної установи, у якiй будуть вiдкриватися рахунки власникам акцiй; 
- визначення дати припинення реєстру та визначення дати припинення операцiй; 
- визначення органу якому надаються повноваження визначати та змiнювати дату закриття реєстру; 
- про припинення дiї договору на ведення реєстру  
- про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю. 
10. Вiдкликання та обрання Спостережної ради товариства. 
11. Вiдкликання та обрання Правлiння товариства. 
12. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї товариства та обрання Ревiзора. 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Представника голови правлiння ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” Баран В.Б., який 
запропонував обрати в лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Брунець Т.Г. та Чиж Т.Р. 
Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в наступному складi: Брунець Т.Г. та 
Чиж Т.Р. 
Рiшення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА”-130000 голосiв, що становить 100% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв. 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Брунець Т.Г., який запропонував обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Баран 
Володимира Богдановича, секретарем – Гудиму Олександру Євгенiвну. 



Вирiшили: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Баран В.Б., секретарем – Гудиму О.Є. 
Рiшення прийняте одноголосно. 
Голосували: “ЗА”-130000 голосiв, що становить 100% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв. 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс”, який повiдомив, що на 
сьогоднiшнiх зборах вiдсутнiй голова правлiння i звiт за 2013 рiк зборам не надано. Пiсля 
обговорення ситуацiї, а також враховуючи, що товариство бiльше 5-ти останнiх рокiв не проводить 
господарської дiяльностi, було прийнято рiшення: звiт не заслуховувати. Голова зборiв поставив 
пропозицiю на голосування. 
Вирiшили: звiт правлiння за 2013 рiк не заслуховувати. 
Голосували: “ЗА”-118000 голосiв, що становить 91% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 8000 голосiв 
(6%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4000 голосiв (3%). 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс”, який повiдомив, що на 
сьогоднiшнiх зборах вiдсутнiй голова Наглядової ради i звiт за 2013 рiк зборам не надано. Пiсля 
обговорення ситуацiї, а також враховуючи, що товариство бiльше 5-ти останнiх рокiв не проводить 
господарської дiяльностi, було прийнято рiшення: звiт не заслуховувати. Голова зборiв поставив 
пропозицiю на голосування. 
Вирiшили: звiт Наглядової ради за 2013 рiк не заслуховувати. 
Голосували: “ЗА”-118000 голосiв, що становить 91% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 8000 голосiв 
(6%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4000 голосiв (3%). 
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв, який повiдомив, що звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк зборам не 
надано. Пiсля обговорення ситуацiї, а також враховуючи, що товариство бiльше 5-ти останнiх рокiв не 
проводить господарської дiяльностi, було прийнято рiшення: звiт не заслуховувати. Голова зборiв 
поставив пропозицiю на голосування. 
Вирiшили: звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк не заслуховувати. 
Голосували: “ЗА”-118000 голосiв, що становить 91% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 8000 голосiв 
(6%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4000 голосiв (3%). 
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв, який враховуючи той факт, що товариство бiльше 5-ти останнiх 
рокiв не проводить господарської дiяльностi запропонував не затверджувати рiчних результатiв 
дiяльностi за 2013 рiк. Голова зборiв поставив пропозицiю на голосування. 
Вирiшили: рiчнi результати Товариства за 2013 рiк не затверджувати. 
Голосували: “ЗА”-118000 голосiв, що становить 91% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 8000 голосiв 
(6%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 4000 голосiв (3%). 
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв, який виступив з iнформацiєю щодо необхiдностi змiнити 
найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства “Пiдкамiнський Агротехсервiс” на 
Приватне акцiонерне товариство “Пiдкамiнський Агротехсервiс” для приведення у вiдповiднiсть до 
законодавства України. Голова зборiв акцiонерiв Баран В.Б. поставив цю пропозицiю на голосування. 
Вирiшили: затвердити змiну назви з Закритого акцiонерне товариство “Пiдкамiнський Агротехсервiс” 
на Приватне акцiонерне товариство “Пiдкамiнський Агротехсервiс”. 
Голосували: “ЗА”-126000 голосiв, що становить 97% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 2000 голосiв 
(1,5%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2000 голосiв (1,5%). 
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” Барана В.Б., який виступив з 
пропозицiєю щодо внесення змiн до чинного Статуту ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” шляхом 
прийняття його у новiй редакцiї як Статут ПрАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” та запропонував на 
розгляд загальним зборам акцiонерiв проект нової редакцiї Статуту ПрАТ “Пiдкамiнський 
Агротехсервiс”. Мiж акцiонерами вiдбулося обговорення проекту нової редакцiї Статуту ПрАТ 
“Пiдкамiнський Агротехсервiс”. Пiсля обговорення вiд Голови зборiв акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський 
Агротехсервiс” Барана В.Б. поступила пропозицiя внести змiни до Статуту Товариства шляхом 
прийняття його у новiй редакцiї, запропонованiй загальним зборам акцiонерiв. Голова зборiв поставив 
цю пропозицiю на голосування. 
Вирiшили:  
1. Внести змiни до Статуту ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” шляхом прийняття його у новiй 
редакцiї як Статут Приватного акцiонерного товариства “Пiдкамiнський Агротехсервiс”.  
2. Уповноважити Голову зборiв Барана В.Б. особисто вчинити всi необхiднi дiї по пiдготовцi та 
проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства 
“Пiдкамiнський Агротехсервiс” у державного реєстратора, з правом пiдпису, а також з правом пiдпису 
Статуту. 



Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” – 2000 голосiв 
(2%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунець Т.Г., який повiдомив присутнiм iнформацiю 
стосовно переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування в 
бездокументарну форму iснування та про дематерiалiзацiю: 
Реквiзити емiтента: Повне найменування акцiонерного товариства згiдно з установчими документами: 
Закрите акцiонерне товариство “Пiдкамiнський Агротехсервiс”. Скорочене найменування 
акцiонерного товариства згiдно з установчими документами: ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс”. 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 00905468. Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними 
документами: 80670, вул. Грушевського 58, смт. Пiдкамiнь, Бродiвський район, Львiвська область. 
Адреса для поштових повiдомлень: 80670, вул. Грушевського 58, смт. Пiдкамiнь, Бродiвський район, 
Львiвська область. Телефон: 067-218-48-92. Посадовi особи що мають право дiяти вiд iменi 
Товариства без доручення – Голова правлiння Баран В.Б. 
Реквiзити випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування: Вид, тип цiнних паперiв: 
акцiї простi, iменнi. Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску: дата реєстрацiї 05 сiчня 1999 р., орган, що 
видав свiдоцтво Територiальне вiддiлення ДКЦПФР у Львiвськiй областi. Реєстрацiйний номер 
випуску № 9/13/1/99. Номiнальна вартiсть акцiй: двадцять п’ять копiйок. Кiлькiсть випущених акцiй 
162000 (сто шiстдесят двi тисячi) штук простих iменних акцiй. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 
40500,00 (сорок тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок ). 
Також п. Т.Брунець повiдомив довiв до вiдома присутнiх, що для переведення акцiй в 
бездокументарну форму iснування товариству необхiдно буде здiйснити ряд платежiв, в т.ч. за 
публiкацiю оголошень про дематерiалiзацiю i т.д., а для здiйснення платежiв потрiбно вiдкрити 
рахунок в банку, оскiльки станом на сьогоднi товариство немає жодного дiючого рахунку в банку. 
Пiсля обговорення вирiшили: заслухану iнформацiю взяти до уваги, погодитись з необхiднiстю 
переведення акцiй в бездокументарну форму iснування та проведення дематерiалiзацiї, а також 
доручити Наглядовiй радi Товариства, пiсля вiдкриття поточного рахунку товариства, - затвердити 
рiшення про дематерiалiзацiю. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 %присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «А» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г., який довiв до вiдома присутнiх 
iнформацiю стосовно випуску акцiй та депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй: 
Депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй; 
Для обслуговування випуску акцiй Товариства обрати депозитарiєм ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України». 
Реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй: 
1. Найменування депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй: Публiчне акцiонерне 
товариство «Нацiональний депозитарiй України». 
2. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ – 30370711. 
3. Свiдоцтво про державну реєстрацiю: 
- серiя А01, №795373; 
- номер запису 1 074 105 0016 010655; 
- дата проведення державної реєстрацiї – 17.05.1999 року; 
- орган, що видав свiдоцтво – Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя у мiстi Києвi. 
4. Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.. Б.Грiнченка, 3. 
5. Телефони контактної особи – (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. 
6. Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної 
дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: серiя АВ №189650 на пiдставi 
рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р.№ 823, строк дiї лiцензiї: з 19.09.2006 р. до 19.09.2016 р. 
Вирiшили: затвердити ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» як депозитарiй, який буде 
обслуговувати випуск акцiй. 
Голосували: “ЗА”-130000 голосiв, що становить 100% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «Б» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г., який повiдомив присутнiм iнформацiю 
щодо процедури вiдкриття рахункiв власникам акцiй, також виступив Голова зборiв акцiонерiв, який 
запропонував для вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства обрати зберiгачем 
(депозитарною установою) ТОВ « Балтiк Фiнанс Груп». Реквiзити: 
1. Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Балтiк Фiнанс Груп». 
2. Мiсцезнаходження:79012, м. Львiв, вул.Сахарова, буд. 42. 
3. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ – 36797165. 



4. Контактна особа та телефон: Брунець Тарас Григорович, (032) 294-88-08. 
5. Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: 
- Серiя: А01; 
- номер запису: 10731070003017974; 
- дата проведення державної реєстрацiї: 12.10.2009р.; 
- орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради. 
Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної дiяльностi, а 
саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: АЕ 263312 вiд 12.09.2013 року, видана 
НКЦПФРУ 
Вирiшили: обрати ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» депозитарною установою у якiй будуть вiдкриватися 
рахунки власникам акцiй. 
Голосували: “ЗА”-126000 голосiв, що становить 97% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 2000 голосiв 
(1,5%); “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2000 голосiв (1,5%).. 
 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «В» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г., який наголосив, що вiдповiдно до норм, 
викладених у роздiлi XVII «Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону України «Про акцiонернi 
товариства», реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї 
рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування.  
Так як у вiдповiдностi до законодавства України всi реєстри акцiонерiв, що не перевели форму 
випуску акцiй у бездокументарну, були закритi 12 жовтня 2013 року то вiдповiдно, визначити, що 
дата закриття реєстру ЗАТ «Пiдкамiнський Агротехсервiс» – 12 жовтня 2013 року 
Вирiшили: визначити, що дата припинення реєстру та дата припинення операцiй ЗАТ «Пiдкамiнський 
Агротехсервiс» – 12 жовтня 2013 року. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 2000 голосiв, 
що становить 2 % присутнiх на зборах; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «Г» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г., який сказав, що потрiбно визначити 
орган, якому будуть наданi повноваження щодо встановлення дати закриття реєстру. Запропоновано 
визначити, що органом, якому надаються повноваження щодо визначення дати закриття реєстру буде 
Голова правлiння Товариства.  
Вирiшили: надати повноваження щодо визначення дати закриття реєстру Головi правлiння 
Товариства. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 % присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «Д» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: директора ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г., який оголосив, що у зв’язку з 
прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю необхiдно припинити дiю договору на ведення реєстру, 
укладеного з ТОВ ДКК «Український реєстратор». Запропонував встановити, що дата закриття 
реєстру i буде датою припинення дiї договору про ведення реєстру.  
Вирiшили: припинити дiю договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ ДКК «Український 
реєстратор» i встановити, що дата закриття реєстру i буде датою припинення дiї договору про ведення 
реєстру. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 % присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДЕВ'ЯТОМУ «Е» ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Директор ТзОВ «Балтiк Фiнанс Груп» Брунця Т.Г. оголосив про необхiднiсть визначення способу 
повiдомлення акцiонерам про рiшення про дематерiалiзацiю. Встановили, що акцiонери Товариства 
повiдомляються про дематерiалiзацiю, шляхом направленням листа з текстом рiшення про 
дематерiалiзацiю поштою. 
Вирiшили: Встановити, що акцiонери Товариства повiдомляються про дематерiалiзацiю, шляхом 
направленням листа з текстом рiшення про дематерiалiзацiю поштою.  
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 2000 голосiв, 
що становить 2 % присутнiх на зборах; “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосiв; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Виступила секретар зборiв Гудима О.Є., яка, запропонувала присутнiм, у зв’язку з тим, що товариство 
не працює бiльше 5-ти рокiв, вiдкликати попереднiй склад правлiння товариства та обрати нове 
правлiння в наступному складi: голова правлiння Баран Володимир Богданович, заступник голови 



правлiння – Чиж Ростислав Миронович, головний бухгалтер (член правлiння) Федоркiв Оксана 
Любомирiвна. 
Вирiшили: вiдкликати попереднiй склад правлiння товариства та обрати нове правлiння в наступному 
складi: голова правлiння Баран Володимир Богданович, заступник голови правлiння – Чиж Ростислав 
Миронович, головний бухгалтер (член правлiння) Федоркiв Оксана Любомирiвна 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 % присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Слухали: Голову зборiв акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” Барана В.Б., який виступив з 
пропозицiєю щодо вiдкликання попереднього складу Наглядової ради товариства (з причини 
вiдсутностi господарсько-економiчної дiяльностi) та обрання нової Наглядової ради в наступному 
складi: голова Наглядової ради – Гудима Юрiй Романович, члени наглядової ради: Гудима 
Олександра Євгенiвна та Чиж Тарас Ростиславович. 
Вирiшили: вiдкликати попереднiй склад Наглядової ради та обрати нову Наглядову раду в 
наступному складi: голова Наглядової ради – Гудима Юрiй Романович, члени наглядової ради: 
Гудима Олександра Євгенiвна та Чиж Тарас Ростиславович. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 % присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
Виступив голова зборiв Баран В.Б., який запропонував присутнiм вiдкликати попереднiй склад 
Ревiзiйної комiсiї товариства та обрати ревiзора – Гарасимчук Назара Анатолiйовича. 
Вирiшили: вiдкликати попереднiй склад Ревiзiйної комiсiї товариства та обрати ревiзора – Гарасимчук 
Назара Анатолiйовича. 
Голосували: “ЗА”-128000 голосiв, що становить 98% присутнiх на зборах; “ПРОТИ” - 0 голосiв; 
“УТРИМАЛИСЯ” - 2000 голосiв, що становить 2 % присутнiх на зборах; «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 
голосiв. 
Голова загальних зборiв акцiонерiв Баран В.Б. повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв 
акцiонерiв ЗАТ “Пiдкамiнський Агротехсервiс” вiд 08 серпня 2014 року вичерпано, та оголосив збори 
закритими. 
 
 
 
ГОЛОВА ЗБОРIВ _____________________________ Баран В.Б. 
 
СЕКРЕТАР ЗБОРIВ _____________________________ Гудима О.Є. 
 
ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ _____________________________ Баран В.Б. 
 
 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публiчне акцiонерне товароиство "Нацiональний депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ * м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

* 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

* 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Провадженя професiйної дiяльностi на фондовому ринку- 
депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю 

Опис Послуги вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть на 
даються на пiдстравi договору 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БАЛТIК ФIНАНС ГРУП» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36797165 

Місцезнаходження 79040 Україна Львівська * м. Львiв вул. Городоцька, 367-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №263312  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 

Міжміський код та телефон 032/295-70-56 

Факс 032/295-70-57  

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку- депозитарна дiяльнiсть 
депозитарної установи 

Опис Мiж Депозитарною установою та Емiтентом укладено Договiр на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 88 -Е вiд 
20.08.2014 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.01.1999 9/13/1/99 НКЦПФР UA4000187025 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.25 162000 40500 100 

Опис До лiстингу цiннi папери не внесено 

  



XI. Опис бізнесу 

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi  

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi  

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  
За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi.  

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi.  



  

За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

Опис За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн)  0 0 

Статутний капітал (тис. грн.)  0 0 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної 
дiяльностi 

Висновок За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної 
дiяльностi 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   



за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: За звiтний перiод 2014 рiк Товариство не здiйснювало жодної дiяльностi 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 

За звiтний перiод 
2014 рiк 

Товариство не 
здiйснювало 

жодної дiяльностi 

0 0 0 0 0 0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

0 0 0 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 1 0 

2 2013 0 0 

3 2012 0 0 

 
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 (запишіть): данi не наданi Ні 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): данi не наданi Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори акцiонерiв не скликалися Так 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Самооцiнка наглядовою радою не 
проводилася 

 
Самооцiнка наглядовою радою не проводилася 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  0 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети не створено 

Інші (запишіть)  Комiтети не створено 

 



Оцiнка роботи комiтетiв Товариством не проводилася 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  В Товариствi посаду 
корпоративного секретаря не 

створено 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): данi не наданi  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

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

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

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

Інше (запишіть)  данi не наданi 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, введено 
посаду ревізора 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Статут 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Ні Так 

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

Ні Ні Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Ні Ні Ні Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Так Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 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 зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Рiшення про затвердження 
зовнiшного аудитора у звiтньому 

роцi не приймалося 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Рiшення про затвердження 
зовнiшного аудитора у звiтньому 
роцi не приймалося Аудиторська 
перевiрка у звiтному 2014 роцi не 

проводилась 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились X  

Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi не 

проводились 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  ревiзiйна комiсiя не проводила 
перевiрок 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Не планує залучати iнвестицiй    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння  



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство 
«Пiдкамiнський Агротехсервiс» за ЄДРПОУ 00905468 

Територія  за КОАТУУ 4620355400 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 232 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 31.09 

Середня кількість 
працівників   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  

Адреса, телефон 80670, Львiвська Бродiвський р-
нсмт.Пiдкамiнь вул. Грушевського, 58  

 
Форма № 1-м 

1. Баланс 
на 31.12.2014 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 

- первісна вартість 1011 0 0 

- знос 1012 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 

- у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 0 



Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 0 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 1495 0 0 

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 0 0 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

- товари, роботи, послуги 1615 0 0 

розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

- зі страхування 1625 0 0 

- з оплати праці 1630 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 

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

Баланс 1900 0 0 



2. Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців р. 

Форма N 2-м 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 0 0 

Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0  0  

 

Примітки до 
балансу 

За звiтний перiод товариство не здiйснювало жодної дiяльностi. 

Примітки до 
звіту про 
фінансові 
результати 

За звiтний перiод товариство не здiйснювало жодної дiяльностi. 

Керівник Баран Володимир Богданович 

Головний 
бухгалтер 

Федоркiв Оксана Любомирiвна 
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