
 

Проспект емісії опціонних сертифікатів 

Товариства з обмеженою відповідальністю  

“ Прилуцький ринок 1” 
Застереження 
Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту 
емісії опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості. 
1. Інформація про емітента: 
1.1. Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю “ Прилуцький ринок 1” 
(надалі –Емітент). 
Скорочене найменування - ТОВ “ Прилуцький ринок 1”. 
Код ЄДРПОУ: 35075127 
1.2. Місцезнаходження:  
1.2. Місцезнаходження: 17500, Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Незалежності, буд. 61 
Тел. / факс: (046) 374-43-97 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Прилуцький ринок 1” Зареєстровано Виконавчим 
комітетом Прилуцької міської ради Чернігівської області за № 1 062 102 0000 000721  від 
08.06.2007 року. 
На момент дердавної реєстрації Товаристава засновником була фізичеа особа Луцак Оксана 
Іванівна, ІПН 2692697802967, паспорт серії НК №717426, виданий Прилуцьким МВ УМВС 
України в Чернігівській обл., 02.02.2000р. 
1.3. Основні види діяльності емітента: 

• Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 
• Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у. 
• Діяльність ресторанів, надання послуг  мобільного харчування. 
Емітент не має ліцензій та дозволів. 

1.4. Учасниками Емітента станом на «24» березня 2014 року є: 

Прізвище, ім'я та по-батькові 
Розмір частки в 

статутному фонді, грн. 

Відсоток в 
статутному 
фонді, % 

Мирошниченко Анатолій Костянтинович 5 000 000,00 50 

Варнавський Сергій Дмитрович 5 000 000,00 50 

 
1.5.Структура управління Емітентом 
1.5.1. Управління Товариством здійснюють:  
- Вищий орган Товариства (загальні збори Учасників); 
- Виконавчий орган (директор) 
- Контролюючий орган (Ревізійна комісія). 
1.5.2. Вищий орган Товариства. 
1.5.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники. 
1.5.2.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному 
капіталі. 
1.5.2.3. У випадках, коли рішенням зборів Учасників можуть бути порушені безпосередні 
інтереси одного або кількох Учасників, зокрема при вирішенні питання про виключення 
Учасників із Товариства або відшкодування збитків, заподіяних Учасниками Товариству, ці 
рішення приймаються зборами Учасників відповідно до чинного законодавства України. 
1.5.2.4. Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову зборів. 
1.5.2.5. До виключної компетенції загальних зборів Учасників належить: 



1.5.2.5.1.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і  
звітів про їх виконання. 
1.5.2.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу. 
1.5.2.5.3. Прийняття рішення про вступ до Товариства нових учасників, вирішення питання про 
розмір, форму та порядок внесення ними вкладів до статутного капіталу Товариства. 
1.5.2.5.4. Створення та відкликання виконавчого органу товариства. 
 
1.5.2.5.5. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та 
визначення повноважень відповідних контролюючих органів. 
1.5.2.5.6. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутків та збитків 
Товариства, інших планових та нормативних документів, що регулюють господарську та 
фінансову діяльність Товариства. 
1.5.2.5.7. Виключення учасника із Товариства. 
1.5.2.5.8. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії 
(ліквідатора), затвердження ліквідаційного балансу. 
1.5.2.5.9. Встановлення розміру, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів, 
установлення конкретного переліку та оцінка вкладів до статутного капіталу, внесених у формі 
відмінної від грошової. 
1.5.2.5.10. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника та умов передачі 
частки Учасника, що вибуває з Товариства. 
1.5.2.5.11. Затвердження зразку для товарів та послуг, інших атрибутів Товариства. 
1.5.2.5.12. Визначення умов формування, використання та розмірів відрахувань до цільових 
фондів Товариства. 
1.5.2.5.13. Розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями. 
1.5.2.5.14. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 
Товариства. 
1.5.2.5.15. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, 
філій та представництв Товариства. Надання Директору попереднього погодження на 
призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства. 
1.5.2.5.16. Прийняття рішення про вступ як засновника чи учасника до юридичних осіб будь-
яких організаційних форм, а також об’єднань, господарських товариств, фондів, банків, 
спільних підприємств на території України та за її межами, а також про вихід з них. 
1.5.2.5.17. Прийняття рішення про укладення кредитних, іпотечних договорів, договорів 
поруки, майнової поруки, договорів про надання позик.  
1.5.2.6. Збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. 
1.5.2.7. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства, зміну розміру його статутного 
капіталу, про вступ до Товариства нових учасників, розпорядження належними Товариству 
корпоративними правами, акціями, прийняття рішення про вступ як засновника чи учасника до 
юридичних осіб будь-яких організаційних форм, а також об’єднань, господарських товариств, 
фондів, банків, спільних підприємств на території України та за її межами, а також про вихід з 
них, прийняття рішення про укладення кредитних, іпотечних договорів, договорів поруки, 
майнової поруки, договорів про надання позик та про ліквідацію Товариства приймаються 
більшістю не менш як ¾ голосів присутніх учасників.  
Рішення про виключення учасника з Товариства є прийнятим, якщо за нього проголосували 
учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50 % загальної кількості голосів Учасників 
Товариства.  
З решти питань рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх 
учасників. 



1.5.2.8. Збори Учасників скликаються, як правило, не рідше одного разу на рік. Повідомлення 
про проведення зборів Учасників та про порядок  денний цих зборів здійснює голова зборів із 
Директором. 
Про проведення зборів Учасників з зазначенням часу й місця проведення зборів, та порядку 
денного зборів Учасників повідомляються письмово. Повідомлення повинно бути зроблено не 
менш як за 30 днів до скликання зборів Учасників. 
1.5.2.9. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, які 
мають у сукупності більш як 60% голосів. Учасники зборів реєструються із зазначенням 
кількості голосів, що мають. Цей перелік підписується Головою Зборів. 
1.5.2.10. Директор має право брати участь у зборах Учасників Товариства із правом дорадчого 
голосу, якщо він не є Учасником Товариства. 
1.5.2.11. Будь-який з учасників має право вимагати розгляду питання на зборах Учасників при 
умові, що питання поставлене не пізніше ніж за 25 днів до зборів Учасників. 
1.5.2.12. Рішення зборів Учасників може бути прийняте методом письмового опитування. 
Процедура проведення опитування підлягає затвердженню зборами Учасників. В разі 
проведення опитування проект для голосування надсилається Учасникам, які повинні у 
письмової формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання 
повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані 
Головою зборів про прийняття  рішення. 
1.5.2.13. Голова зборів організує ведення протоколу. Книга протоколів повинна в будь-який час 
бути надана Учасникам. За їх вимогою повинні видаватись засвідчені виписки з книги 
протоколів. 
1.5.2.14. Позачергові збори Учасників. 
1.5.2.14.1. Позачергові збори Учасників скликаються Головою зборів або Директором, якщо 
цього вимагають інтереси Товариства, в тому числі у разі неплатоспроможності Товариства, а 
також якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу. 
1.5.2.14.2. Позачергові збори Учасників скликаються Головою зборів або Директором у 
порядку, визначеному пунктом 7.2.8. цього Статуту, при цьому повідомлення про їх скликання 
має бути зроблене не пізніше як через 10 днів після прийняття такого рішення. 
1.5.2.14.3. Учасники Товариства, які володіють не менш як 10% голосів, мають право вимагати 
скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо 
протягом 25 днів Голова не виконав вказаної вимоги, вони мають право самі скликати збори 
Учасників із додержанням порядку повідомлення учасників. 
1.5.2.14.4. У випадку якщо збори Учасників скликаються не Директором, а Учасниками, які 
володіють не менш як 10% голосів, Товариство виплачує всі витрати, пов’язані з 
інформуванням усіх Учасників та підготовкою зборів Учасників. 
1.5.2.15. Не пізніше як за 7 днів до скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути 
надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного. 
1.5.2.16. З питань, невключених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за 
згодою всіх Учасників, присутніх на зборах. 
1.5.3. Виконавчий орган Товариства. 
1.5.3.1. Товариство має одноособовий Виконавчий орган – Директора, який здійснює 
керівництво Товариством. Директор обирається зборами Учасників на строк, що визначається 
зборами Учасників, з правом продовження повноважень на новий строк. 
До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з 
чинним законодавством, цим Статутом або рішенням зборів Учасників віднесені виключно до 
компетенції іншого органу Товариства. Збори Учасників можуть прийняти рішення про 
передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора. Директор підзвітний у 
своїй діяльності зборам Учасників та організує виконання їх рішень. 
1.5.3.2. Директор несе повну відповідальність за дотримання чинного законодавства та 
виконання покладених на нього завдань, що визначені в цьому Статуті. 



1.5.3.3. Директор несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, 
дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна, яке закріплене 
за Товариством. 
1.5.3.4. Директор розробляє і подає на затвердження Вищому органу Товариства проекти 
основних напрямків діяльності Товариства. 
1.5.3.5. Директор затверджує штатно-посадовий розпис Товариства. 
1.5.3.6. Директор розробляє та подає на затвердження Вищому органу Товариства 
організаційну структуру Товариства, пропозиції щодо створення філії та представництв. 
1.5.3.7. Директор організує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно чинного  
законодавства України. 
1.5.3.8. Директор має право: 
- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; 
- першого підпису фінансових документів; 
- представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами; 
- укладати від імені Товариства будь-які договори, з урахуванням обмежень визначених 
п.7.2.5.13, п. 7.2.5.16, п. 7.2.5.17 Статуту, 
- відкривати в установах банків поточні та інші рахунки; 
- видавати накази, розпорядження та вказівки з питань оперативної діяльності Товариства; 
- давати від імені Товариства довіреності; 
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства; 
- за попереднім погодженням із Вищим органом Товариства призначати та звільняти керівників 
філій та представництв Товариства; 
- в межах наданих повноважень встановлювати посадові оклади працівників Товариства, 
керівникам філій та представництв; 
- заохочувати та притягувати працівників Товариства до дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності у порядку, що визначений чинним законодавством України та внутрішніми 
документами Товариства; 
-  підписувати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом; 
- затверджувати положення про внутрішні структурні підрозділи Товариства (виробництва, 
цехи, відділи, відділення, дільниці); 
-  за погодженням з Вищим органом Товариства надавати позики працівникам Товариства; 
- виконувати інші обов’язки, покладені на Директора чинним законодавством України, 
Статутом Товариства, зборами Учасників. 
1.5.3.9. Директор не може приймати рішення, що є обов’язковими для Учасників Товариства. 
1.5.3.10. Директор в праві у будь-який час відмовитись від виконання своїх обов’язків, 
попередивши письмово всіх Учасників Товариства за 14 календарних днів. 
1.5.4. Ревізійна комісія. 
1.5.4.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу здійснюється 
Ревізійною комісією, що обирається зборами Учасників Товариства або аудиторською 
організацією. 
1.5.4.2. Голова зборів та Директор не можуть входити до складу Ревізійної комісії. 
1.5.4.3. Без висновків Ревізійної комісії або аудитора збори Учасників не мають права 
затверджувати річний баланс Товариства. 
1.5.4.4. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів 
Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання 
посадових осіб органів управління Товариства. 
1.6. Мета та предмет діяльності Емітента: 

16.1. Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, 
розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за 
рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних 



розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, біржової діяльності з  метою 
розв’язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку. 

16.2. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в його 
послугах, роботах та товарах, та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників 
Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. 

16.3. Предметом діяльності Товариства є: 
-створення  та забезпечення діяльності ринків; 
-надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна; 
-діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 
-надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; 
-надання послуг по забезпеченню належних умов для здійснення продажу продовольчих та 
непродовольчих товарів, створення необхідних зручностей для купівлі; 
16.3.6.оренда та надання у користування рухомого  майна; 
16.3.7.надання торгових місць продавцям (у магазинах, павільйонах, на критих і 

відкритих столах, майданчиках торгівлі з автомашин, візків, тощо); 
16.3.8.забезпечення розвитку матеріально-технічної бази ринку, оснащення обладнанням 

та інвентарем, належної організації і додержання правил торгівлі та санітарного стану, 
правильне використання засобів вимірювання, недопущення до продажу товарів, що 
заборонені, сприяння органам внутрішніх справ в додержанні громадського порядку; 

16.3.9.надання продавцям послуг: розруб м'яса, обвалка сала, зважування м'яса  на 
товарних вагах, зберігання м'яса в холодильній камері, видача напрокат нарукавників, 
фартухів, терезів і гир в комплекті, візка, виделок і лотків, підйом м'яса  на підйомнику, 
зберігання продовольчих та непродовольчих товарів у камері схову, зберігання інвентарю у 
камері схову, в'їзд  автомашин для навантаження і розвантаження,оголошення рекламного 
тексту, розміщення контейнеру на території ринку, утримання, обслуговування, торговельного 
місця в належному технічному та санітарному стані при здійсненні продажу у павільйонах, з 
критих, відкритих та необладнаних місць, з металевих конструкцій, з контейнерів та палаток, з 
машин тощо; 

16.3.10.роздрібна, оптова та комісійна торгівля товарами народного вжитку та  
продукцією промислового призначення; 

16.3.11.створення фірмової мережі магазинів для реалізації виробничих товарів та товарів, 
одержаних для подальшої продажі; 

16.3.12.оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування; 
16.3.13.виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, 

матеріально-технічному постачанні; 
16.3.14.організація та експлуатація пунктів громадського харчування; 
16.3.15.закупівля у населення та організацій сільськогосподарської продукції за готівкові 

кошти для наступної переробки і реалізації; 
16.3.16. організація та проведення ярмарок; 
16.3.17.надання транспортних та транспортно-експедиційних послуг ; 
16.3.18.надання прокатних, побутових, складських, рекламних та інших послуг; 
16.3.19.надання в тимчасове користування машин, устаткування, транспортних засобів 

та споруд; 
16.3.20.маркетингова діяльність; 
16.3.21.будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного 

призначення (в т. ч. в країнах СНД); 
16.3.22.будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, 

торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, 
автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових 
будинків; 



16.3.23.виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;  
16.3.24.виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв; 
16.3.25.виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та 

сантехнічних робіт; 
16.3.26.виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та 

організацій; 
16.3.27.виробництво сільськогосподарської техніки; 
16.3.28.виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та 

подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній 
валюті; 

16.3.29.виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів 
харчування; 

16.3.30.виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; 
16.3.31.виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості; 

    16.3.32.виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в 
тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, 
рибацтва, бджільництва тощо); 

 
16.3.33.відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами 

уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти; 
16.3.34.екскурсійна діяльність; 
16.3.35.експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення; 
16.3.36.закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва; 
16.3.37.здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності; 
16.3.38.здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції 

виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання; 
16.3.39.здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-

технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка 
програмного забезпечення; 

16.3.40.здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств; 
16.3.41.інформаційно-консультативні послуги; 
16.3.42.консалтинг; 
16.3.43.надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання; 
16.3.44.надання послуг по виготовленню рекламної продукції; 
16.3.45.надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях 

зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; 
16.3.46.оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
16.3.47.оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та 

медичним обладнанням; 
16.3.48.оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами; 
16.3.49.оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; 
16.3.50.оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та 

комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного 
обслуговування транспортних засобів; 

16.3.51.організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм); 
16.3.52.організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, 

конференцій, симпозіумів і т. ін.; 
16.3.53.організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній 

туризм); 
16.3.54.організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний 

туризм); 



16.3.55.організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм); 
16.3.56.переробка металів та сировини; 
16.3.57.побутові послуги; 
16.3.58.послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування 

транспортних засобів; 
16.3.59.послуги у сфері громадського харчування; 
16.3.60.представницькі, агентські, юридичні та посередницькі послуги; 
16.3.61.проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей; 
16.3.62.проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів; 
16.3.63.промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості; 
16.3.64.рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення 

рекламних кампаній; 
16.3.65.ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки; 
16.3.66.ремонтні та реставраційні роботи; 
16.3.67.роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії 

вітчизняного та іноземного виробництва; 
16.3.68.розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та 

пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів. 
16.3.69.сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, 

автопричепів; 
16.3.70.сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки; 
16.3.71.створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг 

населенню, в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій); 
16.3.72.створення та експлуатація автозаправних станцій; 
16.3.73.типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність; 
16.3.74.торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних 

площ; 
16.3.75.фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; 
16.3.76.працевлаштування та створення нових робочих місць, в тому числі за кордоном; 
16.3.77.зовнішньоекономічна діяльність по вищезазначеним напрямкам діяльності. 
16.4. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, які не заборонені 

законодавством України. 
16.5. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії) здійснюються 

Товариством  після отримання такого у встановленому чинним законодавством порядку. 
1.7. Розмір Статутного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про випуск 
опціонних сертифікатів (24.03.2014р.): 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн. 00 коп. 
Статутний фонд зареєстровано і на дату прийняття рішення про випуск опціонних сертифікатів 
сплачено  9 599 000,00 грн. (Дев’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 
копійок).  
1.8. Розмір Власного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про випуск опціонних 
сертифікатів (24.03.2014р.):  9 699,00 тисяч грн. Розмір Власного капіталу Емітента станом 
на 31.12.2014: 9 507,30  тисяч грн. 
1.9. Чисельність штатних працівників Емітента: 
Станом на 31.12.2013 р. Емітент мав 35 штатних працівників. 
1.10. Дані про посадових осіб Емітента: 

Прізвище, ім'я та 
по-батькові 

Посада за 
основним 

місцем роботи 

Рік 
народж

ення 
Освіта 

Кваліф

ікація 

Виробни

чий 
стаж, 
 років 

Стаж 
роботи на 
даній 
посаді 

Гавриш Олексій 
Михайлович 

Директор 1962 Вища юрист 28 
1 рік 

 8 місяців 



Скудря Лідія 
Олександрівна 

Головний 
бухгалтер 

1954 
Середньо-
спеціальна 

Облік та 
аудит 

43 
6 років  
3 місяці 

Голова ревізійної комісії не обирався. 
Дані про посади посадових осіб Емітента на попередніх місцях роботи за останні п'ять років 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада на основному місці 

роботи 
Період роботи 

Гавриш Олексій Михайлович Заступник директора ТОВ 
«Прилуцький ринок» 

Заступник директора ТОВ «Діон 
Плюс» 

з 2003р. по 2007 рік 

з 2009 р. по 2012 р. 

 
Скудря Лідія Олександрівна Головний бухгалтер ТОВ 

«Прилуцький ринок » 
з 2003 р. по 2007 р. 

1.11. Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента: 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади. 
1.12. Протягом існування Емітент справ про банкрутство не порушувалось. 
1.13. Можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати Емітента . 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади. 
1.14. Основні напрямки діяльності Емітента 
Основним напрямом діяльності Емітента є забезпечення діяльності та обслуговування ринку 
ТОВ “ Прилуцький ринок 1”. На сьогоднішній день ринок ТОВ “ Прилуцький ринок 1” один з 
найбільших ринків м. Прилуки, розміщений по вулиці Незалежності, 61 міста Прилуки. Для 
ведення господарської діяльності по обслуговуванню та утримання ринку Емітент орендує 
земельну ділянку строком на 5 років, площею близько 21 473 кв. м, на який розміщено              
750 торгових місць загальною торгівельною площею 5 524 (п’ять тисяч п’ятсот двадцять 
чотири) квадратних метрів, які здаються в оренду приватним підприємцям та юридичним 
особам. Земельна ділянка належить Емітенту на підставі Договору оренди землі                        
від 29.07.2013 за реєстраційним № 1980413 від 01.08.2013р. та Договору оренди землі від 
01.04.2009 за реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р. Договору оренди землі від 
01.04.2009 за реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р.  продовжено на 5 (п’ять ) років 
згідно договору від 28.03.2014 року за реєстраційним № 5290601 від 09.04.2014 року. 
Діяльність Емітента на поточний та наступні два роки буде спрямована на забезпечення 
діяльності та обслуговування ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1” розміщений по вулиці 
Незалежності, 61 міста Прилуки. 
1.15. Емітентом було зареєстровано наступні випуски опціонних сертифікатів: 
Реєстраційний номер ОСП – 54/1.2010 від 26 січня 2010 р. 
Серія опціонного сертифікату Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціонний сертифікат серії А 17 17 16 16 
Опціонний сертифікат серії В 585 585 432 432 
Опціонний сертифікат серії C 26 26 9 9 
Опціонний сертифікат серії D 22 22 3 3 

Всього 650 650 460 460 
Реєстраційний номер ОСП – 61/5.2011 від 28.04.2011 р. 
Серія опціонного сертифікату Кількість шт. Розміщено Пред’явлено шт. Виконано шт. 
Опціонний сертифікат серії А 25 25 18 18 



Опціонний сертифікат серії В 580 580 435 435 
Опціонний сертифікат серії C 45 45 18 18 
Опціонний сертифікат серії D 20 20 4 4 

Всього 670 670 475 475 
 

 
Серія опціонного сертифікату 

реєстраційни
й № 

Кількість 
шт. 

Розміщено Пред’явлено 
шт. 

Виконано 
шт. 

Опціонний сертифікат серії А 03/6/12 від 
08.05.2012 р. 

30 30 13 13 

Опціонний сертифікат серії В 04/6/12 від 
08.05.2012 р. 

580 580 423 423 

Опціонний сертифікат серії C 05/6/12 від 
08.05.2012 р. 

70 70 15 15 

Опціонний сертифікат серії D 06/6/12 від 
08.05.2012 р. 

20 20 4 4 

Всього  700 700 455 455 
Інші цінні папери Емітентом не випускались. 
1.16. Фінансова звітність Емітента: 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
суб'єкта малого підприємництва  

        

       
 
  

КОДИ 

       

Дата (рік, 
місяць, 
число) 

       
 
  

2011| 12| 31 

Підприємство 
ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ РИНОК 1" 

 

за 
ЄДРПОУ 

35075127 

       
 
    

Територія  ЧЕРНІГІВСЬКА  

за 
КОАТУУ 

7410700000 

          

Організаційно-правова форма 
господарювання ТОВ  

за 
КОПФГ 

240 

Орган державного управлiння    за КОДУ   

       
 
    

Вид економічної діяльності 
ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО 
МАЙНА за КВЕД 70.20.0 

       
 
    

Середня кількість працівників                 

         
Одиниця вимiру: тис.грн.       

 Адреса:НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД.61.М.ПРИЛУКИ,ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.17500   
         

1. Баланс  Форма  № 1-м  
Код за 
ДКУД  1801006 

на 31 Грудня 2011 р.       
        

    
Актив 

    

Код 
рядка 

На початок  
звітного року 

На кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи            

Незавершені капітальні інвестиції     020 861,4 179,7 

Основнi засоби:             

   залишкова вартiсть 030 5980,9 7534,2 

   первiсна вартiсть  031 6507,8 8315,2 



   знос 032 (526.9) (781.0) 
Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість  035 -                   -                   

   первісна вартість 036 -                -                   

   накопичена амортизація  037     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції  040 2767,5 2767,5 

Інші необоротні активи     070 -                   -                   

Усього за роздiлом I 080 9609,8 10481,4 
II. Оборотні активи            

Виробничі запаси 100 7,1 24,7 

Поточні біологічні активи 110 -                   -                   

Готова  продукцiя 130 11,3 16,0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
   чиста реалізаційна 
вартість         160 3,7 13,7 

   первісна вартість         161 3,7 13,7 

   резерв сумнівних боргів         162     

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,3 0,3 

Інша поточна дебіторська заборгованість   210 40,8 106,8 

Поточні фінансові інвестиції     220 -                   -                   
Грошові кошти та їх еквіваленти:           

   в національній валюті         230 22,6 26,9 

   у тому числі в касі         231 2,0 2,0 

   в іноземній валюті         240 -                   -                   

Інші оборотні активи     250 -                   -                   

Усього за роздiлом II     260 85,8 188,4 

III. Витрати майбутніх періодів 270 3,9 5,4 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -                   -                   

Баланс 280 9699,5 10675,2 

    
Пасив 

    

Код 
рядка 

 На початок 
звітного року 

На 
кінецьзвітног
о періоду  

        1     2 3 4 

І. Власний капітал           

Статутний капiтал 300 8350,0 8350,0 
Додатковий капiтал 320 -                   -                   
Резервний капітал 340 -                   -                   
Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 350 (401.6) 11,0 
Неоплачений капітал  360 (1443.1)   
Усього за роздiлом I 380 6505,3 8361,0 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                     
фінансування 430 -                   -                   

III. Довгострокові зобов'язання     480 564,5 488,9 
ІV Поточні зобов'язання           

Короткострокові кредити банків 500 -                   -              
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -                   -                   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1061,1 281,2 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

   з бюджетом      550 84,3 67,2 
   зі страхування  570 8,3 8,9 
   з оплати працi*  580 23,3 16,9 
Iншi поточні зобов'язання 610 1452,7 1451,1 
Усього за роздiлом IV 620 2629,7 1825,3 
V. Доходи майбутніх періодів 630 -                   -                   
Баланс 640 9699,5 10675,2 
         



*З рядка 580 графа 4  
Прострочені зобов'язання з оплати 
праці (665) -                   

         

2. Звіт про фінансові результати 
за 2011 р. 

         
      Форма № 2-м  

       
Код за 
ДКУД  

1801007 

         

Стаття Код 
рядка 

За 
звітний  
період 

  

За аналогічний 
період 
поперед- 
нього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка)  вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 2900,4 2456,1 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (483.4) (409.4) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (010-020) 

030 2417,0 2046,7 

Інші операційні доходи  040 -                   -                   

Інші доходи 050 363,8 32,7 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)      070 2780,8 2079,4 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (1786.0) (1738.0) 

Інші операційні витрати  090 (485.3) (466.0) 
у тому числі: 091 (391.9)   

  092     

Інші витрати 100 (95.6) (114.9) 

Разом витрати (080 + 090 + 100)  120 (2366.9) (2318.9) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 413,9 -239,5 

Податок на прибуток 140 (1.3) (5.1) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 412,6 -244,6 

Забезпечення матеріального заохочення 160 -                   -                   
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

201                                         

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості 
поточних біологічних активів 

202                                         

         

Керівник           /ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ / 
   (підпис)      
Головний бухгалтер        / СКУДРЯ ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА / 
   (підпис)      

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва  

        

       
 
  

КОДИ 

       
Дата (рік, місяць, 

число) 

       
 
  

2014| 01| 01 

Підприємство  
ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ РИНОК 1" 

 
за ЄДРПОУ 35075127 

       
 
      

Територія  ЧЕРНІГІВСЬКА  за КОАТУУ 7,411E+09 
            

Організаційно-правова форма господарювання 
ТОВ  

за КОПФГ 240 

Орган державного управлiння    за КОДУ     



       
 
      

Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 

   

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ 
ОРЕДВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 
      

Середня кількість працівників 35      
          
Одиниця вимiру: тис.грн.        

 Адреса:НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД.61.М.ПРИЛУКИ,ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.17500     
          

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     V 

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

1. Баланс  Форма  № 1-м  Код за ДКУД  1801006 

на 31 Грудня 2012 р.        
         

    
Актив 

    

Код 
рядка 

На початок  
звітного року 

На кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи            

Незавершені капітальні інвестиції     020 179,7 329,1 

Основнi засоби:             

   залишкова вартiсть 030 7534,2 7544,5 

   первiсна вартiсть  031 8315,2 8630,7 

   знос 032 (781.0) (1086.2) 

Довгострокові біологічні активи:      

   справедлива (залишкова) вартість  035 -                   -                   

   первісна вартість 036 -                   -                   

   накопичена амортизація  037     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції  040 2767,5 2767,5 

Інші необоротні активи     070 -                   -                   

Усього за роздiлом I 080 10481,4 10641,1 

II. Оборотні активи            

Виробничі запаси 100 24,7 25,1 

Поточні біологічні активи 110 -     -                   

Готова  продукцiя 130 16,0 16,2 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:         
   чиста реалізаційна 
вартість         

160 13,7 9,1 

   первісна вартість         161 13,7 9,1 

   резерв сумнівних боргів         162     

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,3 0,3 

Інша поточна дебіторська заборгованість     210 106,8 0,5 

Поточні фінансові інвестиції     220 -                   -                   

Грошові кошти та їх еквіваленти:           

   в національній валюті         230 26,9 20,1 

   у тому числі в касі         231 2,0 2,6 

   в іноземній валюті         240 -                   -                   

Інші оборотні активи       250 -                   -                   

Усього за роздiлом II     260 188,4 71,3 

III. Витрати майбутніх періодів 270 5,4 7,0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -                   -                   

Баланс 280 10675,2 10719,4 

    
Пасив 

    

Код 
рядка  На початок звітного року 

На 
кінецьзвітног
о періоду  

        1     2 3 4 

І. Власний капітал           

Статутний капiтал 300 8350,0 8350,0 

Додатковий капiтал 320 -                   -                   



Резервний капітал 340 -                   -                   

Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 350 11,0 75,3 

Неоплачений капітал  360     

Усього за роздiлом I 380 8361,0 8425,3 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                     
фінансування 430 -                   -   

III. Довгострокові зобов'язання     480 488,9 413,4 

ІV Поточні зобов'язання           

Короткострокові кредити банків 500 -                   -                   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -          -                   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 281,2 31,7 

Поточні зобов'язання за розрахунками:       

   з бюджетом      550 67,2 61,4 

   зі страхування  570 8,9 8,9 

   з оплати працi*  580 16,9 16,9 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 -                   -                   

Iншi поточні зобов'язання 610 1451,1 1761,8 

Усього за роздiлом IV 620 1825,3 1880,7 

V. Доходи майбутніх періодів 630 -   -                   

Баланс 640 10675,2 10719,4 
          

*З рядка 580 графа 4  
Прострочені зобов'язання з оплати 
праці (665) 

-                   

          

2. Звіт про фінансові результати 
за 2012 р. 

          
      Форма № 2-м   

       Код за ДКУД  1801007 
          

Стаття Код 
рядка 

За 
звітни
й  

період 
  

За 
аналогічний 
період 
поперед- 
нього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка)  вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 2950,7 2900,4 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (491.8) (483.4) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
(010-020) 

030 2458,9 2417,0 

Інші операційні доходи  040 52,4 -                   

Інші доходи 050 159,6 363,8 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)      070 2670,9 2780,8 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (2007.4) (1786.0) 

Інші операційні витрати  090 (506.9) (485.3) 

у тому числі: 091     

  092     

Інші витрати 100 (83.0) (95.6) 

Разом витрати (080 + 090 + 100)  120 (2597.3) (2366.9) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 73,6 413,9 

Податок на прибуток 140 (9.3) (1.3) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 64,3 412,6 

Забезпечення матеріального заохочення 160 -                   -                   
          

Керівник           ГАВРИШ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
   (підпис)   (ініціали, прізвище)  
Головний бухгалтер        / СКУДРЯ ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА / 
   (підпис)   (ініціали, прізвище)  

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва  



        

       
 
  

КОДИ 

       

Дата (рік, 
місяць, 
число) 

       
 
  

2013| 12| 31 

Підприємство 
ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ РИНОК 
1" 

 
за ЄДРПОУ 35075127 

       
 
      

Територія  ЧЕРНІГІВСЬКА  за КОАТУУ 7,411E+09 
            

Організаційно-правова форма господарювання 
ТОВ  

за КОПФГ   

Орган державного управлiння    за КОДУ     

       
 
      

Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 

   

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО 
ЧИ ОРЕДВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 
  

    
Середня кількість працівників 34      
          
Одиниця вимiру: тис.грн.        
Адреса, телефон  НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
БУД.61.М.ПРИЛУКИ,ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.17500             
          

1. Баланс  Форма  № 
1-м  Код за ДКУД  

1801006 

на 31 Грудня 2013 р.        
         

    

Акти
в 

    

Код 
рядк
а 

На початок  
звітного року 

На кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи            

Незавершені капітальні інвестиції     020 329,1 1855,9 

Основнi засоби:             

   залишкова вартiсть 030 7544,5 7628,4 

   первiсна вартiсть  031 8630,7 9016,6 

   знос 032 (1086.2) (1388.2) 

Довгострокові біологічні активи:      

   справедлива (залишкова) вартість  035 -                   -                   

   первісна вартість 036 -                   -                   

   накопичена амортизація  037     

Довгостроковi фiнансовi інвестиції  040 2767,5 -                   

Інші необоротні активи     070 -                   -                   

Усього за роздiлом I 080 10641,1 9484,3 

II. Оборотні активи            

Виробничі запаси 100 25,1 12,8 

Поточні біологічні активи 110 -                   -                   

Готова  продукцiя 130 16,2 14,0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:         

   чиста реалізаційна вартість         160 9,1 7,0 

   первісна вартість         161 9,1 7,0 

   резерв сумнівних боргів         162     

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0,3 0,4 

Інша поточна дебіторська заборгованість     210 0,5 1794,2 

Поточні фінансові інвестиції     220 -                   -                   

Грошові кошти та їх еквіваленти:           

   в національній валюті         230 20,1 37,9 

   у тому числі в касі         231 2,6 5,2 



   в іноземній валюті         240 -                   -                   

Інші оборотні активи       250 -                   81,0 

Усього за роздiлом II     260 71,3 1947,3 

III. Витрати майбутніх періодів 270 7,0 7,6 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -                   -                   

Баланс 280 10719,4 11439,2 

    

Паси
в     

Код 
рядк
а 

 На початок звітного 
року 

На 
кінецьзвітно
го періоду  

        1     2 3 4 

І. Власний капітал           

Статутний капiтал 300 8350,0 10000,0 

Додатковий капiтал 320 -                   -                   

Резервний капітал 340 -                   -                   

Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) 350 75,3 108,3 

Неоплачений капітал  360   (601.0) 

Усього за роздiлом I 380 8425,3 9507,3 
II. Забезпечення наступних витрат і цільове                                                     
фінансування 430 -                  -                   

III. Довгострокові зобов'язання     480 413,4 337,8 

ІV Поточні зобов'язання           

Короткострокові кредити банків 500 -                   -                   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 -    -                   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 31,7 61,1 

Поточні зобов'язання за розрахунками:       

   з бюджетом      550 61,4 51,3 

   зі страхування  570 8,9 -                   

   з оплати працi*  580 16,9 19,3 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 605 -                   -                   

Iншi поточні зобов'язання 610 1761,8 1462,4 

Усього за роздiлом IV 620 1880,7 1594,1 

V. Доходи майбутніх періодів 630 -                   -                   

Баланс 640 10719,4 11439,2 
          

*З рядка 580 графа 4  
Прострочені зобов'язання з 
оплати праці (665) 

-                   

          

2. Звіт про фінансові результати 
за 2013 р. 

          
      Форма № 2-м   

       Код за ДКУД  1801007 
          

Стаття 
Код 
рядк
а 

За 
звітни
й  

періо
д   

За 
аналогічний 
період 
поперед- 
нього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка)  вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 3162,6 2950,7 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (527.1) (491.8) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 
030 2635,5 2458,9 

Інші операційні доходи  040 27,2 52,4 

Інші доходи 050 54,3 159,6 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)      070 2717,0 2670,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (2093.5) (2007.4) 

Інші операційні витрати  090 (459.3) (506.9) 

у тому числі: 091     

  092     

Інші витрати 100 (117.0) (83.0) 

Разом витрати (080 + 090 + 100)  120 (2669.8) (2597.3) 



Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 47,2 73,6 

Податок на прибуток 140 (14.2) (9.3) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 33,0 64,3 

Забезпечення матеріального заохочення 160 -                   -                 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201                                         

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 

202                                         

          

Керівник           
ГАВРИШ ОЛЕКСІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ  

   
(підпи
с)   

(ініціали, прізвище) 
 

Головний бухгалтер        / СКУДРЯ ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА / 

   
(підпи
с)   

(ініціали, прізвище) 
 



1.17. Джерела забезпечення виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами 
Емітентом.  
Джерелом виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Емітента є 750 торгових місць, 
загальною торгівельною площею 5 524 (п’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири) квадратних 
метра, та розташовані на земельній ділянці площею 21 473 кв. м, що належить Емітенту на 
підставі Договору оренди землі від 29.07.2013 за реєстраційним № 1980413 від 01.08.2013р. та 
Договору оренди землі від 01.04.2009 за реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р. 
Договору оренди землі від 01.04.2009 за реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р.  
продовжено на 5 (п’ять ) років згідно договору від 28.03.2014 року за реєстраційним № 5290601 
від 09.04.2014 року. 
2. Інформація про випуск опціонних сертифікатів 
2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск опціонних сертифікатів: Протокол зборів 

. року4201березня » 42« від 81№  ”  1Прилуцький ринок “учасників ТОВ  
2.2. Емітент випускає опціонні сертифікати наступних серій: 
Серія А на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 3,7 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, який знаходиться за адресою 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61.  
Серія В на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди торгівельного місця 
площею  до 7,5 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, який знаходиться за адресою 
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61. 
Серія С на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди торгівельного місця 
площею  до 17 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, який знаходиться за адресою 
Чернігівська обл.,  м. Прилуки, вул. Незалежності, 61. 
Серія D на купівлю базового активу, яким є право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 70 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, який знаходиться за адресою 
Чернігівська обл.,  м. Прилуки, вул. Незалежності, 61. 
2.3. Кількість опціонних сертифікатів всіх серій у випуску 
Серія опціонних сертифікатів Кількість штук 
Серії А 30 
Серії В 580 
Серії С 120 
Серії D 20 
Всього: 750 
 
2.4. Загальна премія опціонних сертифікатів всіх серій у випуску  
Серія опціонних сертифікатів Премія, грн.  
Серії А 1 800,00 
Серії В 34 800,00 
Серії С 7 200,00 
Серії D 1200,00 
Всього: 45 000,00 
 
2.5. Загальна ціна виконання опціонних сертифікатів всіх серій у випуску 
Серія опціонних сертифікатів Ціна виконання, грн.  
Серії А 115200 
Серії В 2992800 
Серії С 1353600 
Серії D 561600 
Всього: 5023200,00 
2.6. Дані щодо опціонних сертифікатів серії А: 



2.6.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.6.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.6.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.6.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, протягом строку дії, 
бездокументарної форми існування; 
2.6.5. Серія опціонного сертифікату – серія А; 
2.6.7. Реквізити Емітента – 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61; код за 
ЄДРПОУ 35075127; р/р № 26001300315907 в  Чернігівському обласному АТ «Ощадбанк»   
МФО 353553; 
2.6.8. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.6.9. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 3,7 кв. м на ринку ТОВ “Прилуцький ринок 1”; 
2.6.10. Ціна виконання опціонного сертифікату – 3840,00 (три тисячі вісімсот сорок) грн.,  в т.ч. 
ПДВ; 
2.6.11. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
розміщення випуску опціонних сертифікатів серії А та видачі Постійного свідоцтва про випуск 
опціонних сертифікатів; 
2.6.12. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про розміщення випуску опціонних сертифікатів серії А та видачі Постійного свідоцтва про 
випуск опціонних сертифікатів. 
2.6.13. Строк розміщення опціонного сертифікату – з 12.05.2014 по 26.05.2014 року. 
2.6.14. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість оренди торгівельного місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди торгівельного 
місця; 
2.6.15. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 60,00 (шістдесят) грн. 
2.7. Дані щодо опціонних сертифікатів серії В: 
2.7.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.7.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.7.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.7.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, протягом строку дії, 
бездокументарної форми існування; 
2.7.5. Серія опціонного сертифікату – серія В; 
2.7.7. Реквізити Емітента - 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61; код за 
ЄДРПОУ 35075127; ; р/р № 26001300315907 в  Чернігівському обласному АТ «Ощадбанк»   
МФО 353553; 
2.7.8. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.7.9. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 7,5 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”; 
2.7.10. Ціна виконання опціонного сертифікату – 5 160,00 (п’ять тисяч сто шістдесят) грн., в т.ч. 
ПДВ; 
2.7.11. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
розміщення випуску опціонних сертифікатів серії B та видачі Постійного свідоцтва про випуск 
опціонних сертифікатів; 



2.7.12. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про розміщення випуску опціонних сертифікатів серії B та видачі Постійного свідоцтва про 
випуск опціонних сертифікатів. 
2.7.13. Строк розміщення опціонного сертифікату – з з 12.05.2014 по 26.05.2014 року 
2.7.14. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість оренди торгівельного місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди торгівельного 
місця. 
2.7.15. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 60,00 (шістдесят) грн. 
2.8. Дані щодо опціонних сертифікатів серії С: 
2.8.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.8.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.8.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.8.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, протягом строку дії, 
бездокументарної форми існування; 
2.8.5. Серія опціонного сертифікату – серія С; 
2.8.7. Реквізити Емітента - 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61; код за 
ЄДРПОУ 35075127; ; р/р № 26001300315907 в  Чернігівському обласному АТ «Ощадбанк»   
МФО 353553; 
2.8.8. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.8.9. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 17 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”;  
2.8.10. Ціна виконання опціонного сертифікату – 11 280,00 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят) 
грн.,  в т.ч. ПДВ; 
2.8.11. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
розміщення випуску опціонних сертифікатів серії C та видачі Постійного свідоцтва про випуск 
опціонних сертифікатів; 
2.8.12. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про розміщення випуску опціонних сертифікатів серії C та видачі Постійного свідоцтва про 
випуск опціонних сертифікатів.  
2.8.13. Строк розміщення опціонного сертифікату – з з 12.05.2014 по 26.05.2014 року. 
2.8.14. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість оренди торгівельного місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди торгівельного 
місця; 
2.8.15. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 60,00 (шістдесят) грн. 
2.9. Дані щодо опціонних сертифікатів серії D: 
2.9.1. Назва похідного цінного паперу - опціонний сертифікат; 
2.9.2 Вид опціонного сертифікату - з поставкою базового активу; 
2.9.3. Сторони Опціонного сертифіката – При первинному розміщенні - Емітент та юридичні і 
фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, під час обігу - Емітент та юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти України; 
2.9.4. Різновид опціонного сертифікату - на купівлю, іменний, протягом строку дії, 
бездокументарної форми існування; 
2.9.5. Серія опціонного сертифікату – серія D; 
2.9.7. Реквізити Емітента - 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Незалежності, 61; код за 
ЄДРПОУ 35075127; ; р/р № 26001300315907 в  Чернігівському обласному АТ «Ощадбанк»   
МФО 353553; 



2.9.8. Строк виконання опціонного сертифікату – в термін обігу, протягом одного місяця з дати 
пред’явлення; 
2.9.9. Базовий актив опціонного сертифікату - право дворічної оренди торгівельного місця 
площею до 70 кв. м на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”;  
2.9.10. Ціна виконання опціонного сертифікату – 28 080,00 (двадцять вісім тисяч вісімдесят) 
грн.,  в т.ч. ПДВ; 
2.9.11. Строк обігу опціонного сертифікату – один рік після реєстрації НКЦПФР звіту про 
розміщення випуску опціонних сертифікатів серії D та видачі Постійного свідоцтва про випуск 
опціонних сертифікатів; 
2.9.12. Строк дії опціонного сертифікату - тринадцять місяців після реєстрації НКЦПФР звіту 
про розміщення випуску опціонних сертифікатів серії D та видачі Постійного свідоцтва про 
випуск опціонних сертифікатів. 
2.9.13 Строк розміщення опціонного сертифікату – з з 12.05.2014 по 26.05.2014 року. 
2.9.14. Порядок оплати придбаного базового активу - Власник Опціонного сертифікату сплачує 
вартість оренди торгівельного місця грошовими коштами, шляхом перерахування грошових 
коштів на поточний рахунок Емітента відповідно до умов Договору оренди торгівельного 
місця; 
2.9.15. Розмір премії одного опціонного сертифікату – 60,00 (шістдесят) грн. 
Виконанням опціонного сертифікату всіх серій є укладання між Емітентом та власником 
опціонного сертифікату дворічного договору оренди торгівельного місця, відповідно до 
серії опціонного сертифікату. 
2.10 Відповідальність Емітента - У разі невиконання, або несвоєчасного виконання своїх 
зобов‘язань за опціонними сертифікатами, ТОВ «Прилуцький ринок 1» несе відповідальність 
згідно з чинним законодавством. 
Порядок розгляду спорів, що виникають підчас укладання та виконання опціонних 
сертифікатів - При виникненні між Сторонами опціонного сертифікату, спорів та суперечок, 
що можуть виникати під час укладання та виконання опціонного сертифікату, Сторони мають 
робити усе можливе для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів. У 
випадку недосягнення згоди при виникненні спору спір передається на розгляд і 
вирішення до відповідного суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю. 
Для Юридичних осіб 
Адреса  
Підпис  
Печатка  
Реквізити банківських рахунків  
ЄДРПОУ  
Для фізичних осіб 
Адреса  
Підпис  
паспортні дані  
ІПН  

2.11. Опис зобов’язань Емітента та основних ризиків, що можуть мати місце при 
інвестуванні в опціонні сертифікати. 
2.11.1. За Опціонним сертифікатом Серії А Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди торгівельного місця площею до 3,7 кв. м, та передати в 
оренду торгівельне місце  на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, за ціною виконання 
опціонного сертифікату. 
2.11.2. За Опціонним сертифікатом Серії В Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди торгівельного місця площею до 7,5 кв. м, та передати в 
оренду торгівельне місце  на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, за ціною виконання 
опціонного сертифікату.  



2.11.3. За Опціонним сертифікатом Серії С Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди торгівельного місця площею до 17 кв. м, та передати в 
оренду торгівельне місце  на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, за ціною виконання 
опціонного сертифікату. 
2.11.4. За Опціонним сертифікатом Серії D Емітент зобов‘язаний укласти з власником 
сертифікату дворічний Договір оренди торгівельного місця площею до 70 кв. м, та передати в 
оренду торгівельне місце  на ринку ТОВ “ Прилуцький ринок 1”, за ціною виконання 
опціонного сертифікату.  
Можливі фактори ризику при інвестуванні в опціонні сертифікати Емітента: 
• Погіршення загальноекономічної ситуації в Україні та на міжнародних ринках. 
• Політичні ризики. 
• Зміни в законодавстві України, в першу чергу в податковій та митній сфері. 
• Форс-мажорні обставини. 
• Рейдерське захоплення, або неправомірні дії органів влади 
2.12. Права власника Опціонного сертифікату:  
2.12.1. Один опціонний сертифікат Серії А надає його власнику безумовне право на дворічну 
оренду торгівельного місця площею до 3,7 кв. м. Повна сплата власником Опціонного 
сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором оренди 
торгівельного місця площею  до 3,7 кв. м, що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.12.2. Один опціонний сертифікат Серії В надає його власнику безумовне право на дворічну 
оренду торгівельного місця площею до 7,5 кв. м. Повна сплата власником Опціонного 
сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором оренди 
торгівельного місця площею  до 7,5 кв. м, що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.12.3. Один опціонний сертифікат Серії С надає його власнику безумовне право на дворічну 
оренду торгівельного місця площею до 17 кв. м. Повна сплата власником Опціонного 
сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором оренди 
торгівельного місця площею до 17 кв. м, що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.12.4. Один опціонний сертифікат Серії D надає його власнику безумовне право на дворічну 
оренду торгівельного місця площею до 70 кв. м. Повна сплата власником Опціонного 
сертифікату коштів у розмірі ціни виконання на умовах, визначених договором оренди 
торгівельного місця площею до 70 кв. м, що є базовим активом опціонного сертифікату є 
обов’язковою. 
2.12.5. Власник опціонного сертифікату має право відмовитись від підписання договору оренди 
торгівельного місця, що є базовим активом опціонного сертифікату. При цьому кошти, 
сплачені при купівлі опціонного сертифікату, поверненню не підлягають. 
2.12.6. Власник опціонного сертифікату має право продати опціонний сертифікат, уклавши 
договір доручення на продаж опціонного сертифікату з Торговцем цінними паперами, а також 
здійснювати з опціонним сертифікатом всі інші операції, що не суперечать діючому 
законодавству України. 
2.12.7. Для ведення господарської діяльності по обслуговуванню та утримання ринку                   
ТОВ “ Прилуцький ринок 1” Емітент орендує земельну ділянку строком на 5 років, площею            
21 473 кв. м, на який розміщено 750 торгових місць, з яких: 



 

Земельна Ділянка належить Емітенту на підставі Договору оренди землі від 29.07.2013 за 
реєстраційним № 1980413 від 01.08.2013р. та Договору оренди землі від 01.04.2009 за 
реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р. Договору оренди землі від 01.04.2009 за 
реєстраційним № 040975200053 від 20.05.2009р.  продовжено на 5 (п’ять ) років згідно 
договору від 28.03.2014 року за реєстраційним № 5290601 від 09.04.2014 року. 
3. Порядок розміщення Опціонних сертифікатів. 
3.1. Розміщення Опціонних сертифікатів здійснюється Емітентом самостійно виключно на 
Українській фондовій біржі, яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. Рильський 10 на 
підставі Договору про організацію розміщення опціонних сертифікатів від 24.03.2014 року. 
3.2. Дата початку розміщення опціонних сертифікатів всіх серій – 12.05.2014 року. 
3.3. Дата закінчення розміщення опціонних сертифікатів всіх серій - 26.05.2014 року.  
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії А до 26.05.2014 року Емітент в особі 
Директора Товариства має право прийняти рішення про дострокове припинення розміщення та 
надати Звіт про розміщення Опціонних сертифікатів серії А до НКЦПФР.  
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії В до 26.05.2014 року Емітент в особі 
Дтиректора Товаристава має право прийняти рішення про дострокове припинення розміщення 
та надати Звіт про розміщення Опціонних сертифікатів серії В до НКЦПФР. 
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії С до 26.05.2014 року Емітент в особі 
Дтиректора Товаристава має право прийняти рішення про дострокове припинення розміщення 
та надати Звіт про розміщення Опціонних сертифікатів серії С до НКЦПФР. 
У випадку 100% розміщення опціонних сертифікатів Серії D до 26.05.2014 року Емітент в особі 
Дтиректора Товаристава має право прийняти рішення про дострокове припинення розміщення 
та надати Звіт про розміщення Опціонних сертифікатів серії D до НКЦПФР. 
3.4. Результаті розміщення опціонних сертифікатів та Звіт про результати розміщення 
опціонних сертифікатів затверджуються Директором Емітента. 
3.5. Емітент не користується послугами андерайтера. 
3.6. Відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національний 
Депозитарій України» (НДУ) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711) зареєстроване 
Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.05.1999 року, номер 
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 074 120 
0000 010655 здійснює діяльність згідно законодавства України. Адреса 04107, Київ, вул. 
Б.Гринченка, 3, тел. (044) 279-12-49 (044) 377-72-69 

4. Відповідальні особи за інформацію, яка міститься в проспекті емісії : 
Гавриш Олексій Михайлович –Директор ТОВ «Прилуцький ринок 1»; 
Скудря Лідія Олександрівна - Головний бухгалтер ТОВ «Прилуцький ринок 1»; 
- ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Директор ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АФ 
«АУДИТ - ОПТІМ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21613474, зареестроване 
Голосіївською РДА в м Києві 20.07.1998 р., реєстраційний номер 1 068 120 0000 007944. 
Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, корп.4. Строк дії свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України: з 26.01.2001р. до 04.11.2015 р. Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників цінних 
паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: з 02.04.2013 р. 
до 04.11.2015 р. Тел.: (+380 44) 491-92-62, факс: (+380 44) 425-74-99 

Торгівельне місце площею до 3,7 кв. м 30 
Торгівельне місце площею до 7,5 кв. м 580 
Торгівельне місце площею до 17 кв. м 120 
Торгівельне місце  площею до 70 кв. м 20 
Всього: 750 



5. Емітент зобов’язаний не здійснювати відчуження або обтяження свого права власності 
на базовий актив опціонного сертифікату, яким є право дворічної оренди торгівельних 
місць загальною торгівельною площею 5 524 (п’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири) 
квадратних метрів.  
  
 
 
 
 
 
Директор ТОВ “Прилуцький ринок 1”                                 Гавриш Олексій Михайлович  
 
 
 
 
Головний бухгалтер ТОВ “Прилуцький ринок 1”                      Скудря Лідія Олександрівна 
 
 
 
 
Директор ПП «АФ «АУДИТ - ОПТІМ»  Трушкевич Т.М. 

 
 
 

підтверджуємо дані цього проспектута фінансової звітності Емітента. 
 


