
 

 

Проспект емісії облігацій підприємства, 
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення 

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

1 Загальна інформація про емітента: 

1) повне найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" 

  

2) скорочене найменування (за наявності)  
ТОВ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" 

  

3) код за ЄДРПОУ 38781214   

4) Місцезнаходження  

04201, м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, буд. 3/4, офіс 3 

  

5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) 
телефон/ факс (044)-500-16 -05, Електрона адреса: tov_oil_ai@ukr.net 

  

6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" зареєстроване 25.06.2013р. 
Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців Шевченківського району 
реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за номером запису 1 074 102 0000 045995. 
Було перейменоване згідно рішення Позачергових загальних зборів Учасників Товариства (Протокол 
№2/2015 від 26.01.2015р.) з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГ-
ІНСАЙТ" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" 

  

7) предмет і мета діяльності 
Метою діяльності Товариства є: 
- отримання прибутку від проведення діяльності; 
- забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів 
учасників Товариства. 
Предметом діяльності Товариства є: 
Основні види діяльності: 

 Виробництво олії та тваринних жирів; 
 Післяурожайна діяльність; 
 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 
сировиною та напівфабрикатами. 
В тому числі, Товариство, у порядку вимог чинного законодавства України, має право здійснювати наступні 
види економічної діяльності: 
Діяльність у галузі торгівлі і послуг: 
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та 
господарчими товарами, експортні, імпортні операції; 
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, 
імпортні операції; 
- роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами; 
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки; 
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням; 
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами; 
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з металами та металобрухтом; 
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями; 
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів; 
- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною; 
- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева; 
- зовнішньоекономічна діяльність; 
- посередницька діяльність; 

  

Додаток 8 
до Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу 



- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо; 
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля; 
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
- оптова,  роздрібна  торгівля   та   реалізація,   виробництво,     переробка  та     заготівля 
- нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції; 
- надання довірчих, дилерських, дистриб'юційних послуг виробничого і невиробничого характеру; 
- створення оптово-роздрібними підприємств торгівлі і послуг населенню, в тому числі і валютних; 
- надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними суб'єктами 
господарської діяльності, як на території України, так і за її межами; 
- надання   робіт   іноземним   фізичним   особам   на   контрактній   основі   з   суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;  
- організація ділових поїздок за кодон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне 
обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл.  
Рекламно-видавнича діяльність: 
- рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції; 
- аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама; 
- виробництво і розміщення візуальної реклами; 
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси); 
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації; 
- надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній; 
- видавнича діяльність; 
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, 
друкованої та іншої продукції; 
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація відео- та кінопродукції; - - надання 
поліграфічних послуг; 
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;  
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео-та кіно продукції;  
- видавництво рекламно-інформаційних   бюлетенів; 
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій; 
- інформаційні послуги. 
Будівництво: 
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт; 
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та 
виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, 
включаючи цеглу, облицювальну плитку;  
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація 
об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення; 
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;  
- технічне осадження механізмів, обладнання, будівель та споруд; 
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інжирних 
комунікацій; 
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та 
документального зв'язку; 
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;  
- ремонтні та реставраційні роботи; 
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт. 
Фінансово-економічна діяльність: 
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;  
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних 
ініціатив; 
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки; 
- організація підприємств лізингового типу; 
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; 
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання 
інформаційно-консультативних послуг. 
Виробничо-господарська діяльність: 
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності 
продукції з наступною реалізацією її на ринку;  
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;  
- швейне виробництво; 
- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;  
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин; 



- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними 
компонентами; 
- впровадження нових технологій, включаючи засоби по захисту навколишнього середовища; 
- впровадження   винаходів,  "ноу-хау"  у   масове   виробництво;  закупівля  та  реалізація промислових 
товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел; 
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації , програмного продукту, 
організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт; 
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції послуг на основі прогресивних 
технологій; 
- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;  
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;  
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка  та  
виготовлення   інтер'єрів   громадських,   житлових  та   інших   приміщень, виробництво будівельних 
матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку мармуру та граніту; 
- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів 
виробництва; 
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань 
виробництва та реалізації продукції. 
Інформатика та комп'ютеризація: 
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі 
комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; 
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів 
обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку; програмне забезпечення (програмно-
технічні робочі місця); 
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;  
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та 
надання доступу до них на комерційній основі; 
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних і некомерційних засадах, надання 
доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів; 
- залучення іноземних інвестицій. 
Купівля  та продаж власного нерухомого майна: 
- купівлю та перепродаж власного нерухомого майна – нежитлових та житлових будівель 
(багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок. 
Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого 
дозволу (ліцензії) відповідних державних установ. 

8) перелік засновників емітента 
Фізична особа (Громадянка України) Тукмачова Наталія Сергіївна 

  

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція 
згідно з установчими документами емітента) 
9.1. До органів управління та контролю Товариства входять: 
 Загальні збори Учасників; 
 Директор; 
 Ревізійна комісія. 
2.9.1.1. Вищим органом товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників Товариства або 
призначених ними представників. Учасники можуть визначити представників на невизначений або 
визначений термін або для участі в конкретних зборах учасників. Учасник вправі в будь-який час замінити 
свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі 
передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника. 
9.1.2. Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Загальні збори 
учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Загальні збори учасників 
Товариства обирають голову та секретаря загальних зборів учасників  Товариства. 
9.1.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами учасників. 
Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 
учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом 
дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники зборів, які 
беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник на зборах 
учасників. Цей перелік укладається та підписується головою та секретарем зборів. 
Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за 
умовами, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. 
9.1.4. Періодичність скликання  Загальних зборів Учасників Товариства. 

  



Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори Учасників 
скликаються на вимогу Директора Товариства  у випадках, що передбачені цим Статутом, рішенням 
Загальних зборів Учасників. 
9.1.5. Компетенція Загальних зборів Учасників Товариства. 
До виключної компетенції Загальних зборів Учасників належать: 
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання; 
б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; 
в) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії; 
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, 
представництва; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та 
порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених ЗУ "Про Господарські 
товариства" та іншими законами, визначення порядку покриття збитків; 
д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх 
статутів та положень про них; 
е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління 
Товариства; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів; 
є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його 
організаційної структури; 
ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та 
представництв; 
з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; 
и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 
затвердження ліквідаційного балансу; 
і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
ї) затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та порядку утворення фондів 
Товариства;  
к) вирішення питання про виключення учасника з товариства;  
л) призначення та звільнення  Директора Товариства; 
м) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу; 
З питань, зазначених у пунктах "а", "б", а також пункті "к" пункту 2.9.1.5. Статуту, рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками 
загальної кількості голосів учасників Товариства.  
З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. 
9.1.6. Виконавчий орган Товариства 
Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається (обирається) Загальними зборами Учасників, 
здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції та підзвітний Загальним 
зборам учасників Товариства.  
9.1.7. Директор Товариства має право: 
- Діяти від імені Товариства без довіреності у відносинах з іншими підприємствами, установами, 
організаціями та фізичними особами; 
- Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- Формувати та затверджувати штатний розклад Товариства, здійснювати прийом на роботу і звільняти 
працівників, накладати дисциплінарні стягнення, приймати рішення про заохочення працівників; 
- Укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та вчиняти юридичні дії від 
імені Товариства, видавати довіреності та доручення, відкривати та використовувати рахунку Товариства в 
банківських установах; 
- Укладати правочини щодо відчуження земельних ділянок, об’єктів нерухомості та їх частин, 
транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, віднесених до основних фондів, а також цінних 
паперів та корпоративних прав, належних Товариству, тільки після погодження та отримання попереднього 
дозволу на укладення таких правочинів Загальних зборів Товариства; 
- Організувати виконання рішень Загальних зборів Учасників і подавати звіти про їх виконання; 
- Подавати на затвердження Загальних зборів Учасників Товариства проекти кошторису 
адміністративно – господарських витрат Товариства; 
- Самостійно розпоряджатися майном та коштами Товариства; 
- Реалізовувати інші права та виконувати обов’язки, передбачені чинними законодавством України; 
- Приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності в межах прав, що надані йому Загальними 
зборами Товариства. 
9.1.8. Ревізійна комісія  
Контроль за діяльністю Директора Товариства  здійснює Ревізійна комісія. 
Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами Учасників Товариства. 
9.1.9. Ревізійна комісія, утворюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа або з осіб, що не 



посідають керівних посад у Товаристві в кількості 3 осіб. 
Загальні збори учасників можуть достроково переобрати окремих членів Ревізійної комісії, а також Ревізійну 
комісію в цілому. Ревізійна комісія за дозволом Загальних зборів учасників має право залучати до своєї 
роботи незалежних експертів. 
9.1.10. До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту і балансу Товариства, а також інші 
питання, що пов'язані із контролем фінансово-господарської діяльності Товариства. 
Ревізійна комісія: здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства; перевіряє 
вірність та своєчасність ведення обліку та звітності; вимагає від посадових осіб Товариства подання усіх 
необхідних матеріалів; користується усіма бухгалтерськими та  іншими документами,  вимагає особистих 
пояснень як у письмовій, так і в усній формі; направляє результати перевірок, що проведені нею Загальним 
зборами учасників; складає висновок щодо річних звітів та балансів, без якого Загальні збори учасників не 
мають права затверджувати звіт та баланс; має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів 
учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб 
Товариства. 
Річний звіт та баланс подається Загальними зборами Учасників тільки з висновком Ревізійної комісії не 
пізніше 1 березня року, наступного за звітним. 
9.1.11. Ревізійна комісія веде протоколи усіх засідань комісії. 
9.1.12. На вимогу з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової 
звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з 
Товариством чи з його Учасниками. 
 

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року 
народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і 
посади на основному місці роботи: 

Прізвище, ім’я, по батькові Мельник Дмитро Вячеславович 

Рік народження 17.04.1972 
Освіта Вища 
Кваліфікація Економіст 
Загальний виробничий стаж 25 років 
Стаж роботи на даній посаді Один місяць 

Посада на основному місці роботи Директор 
 

  голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу 
Директор Мельник Дмитро Вячеславович. 

  

  голова та члени наглядової ради (за наявності) 
Не передбачено. 

  

  ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) 
Не обирались. 

  

  корпоративний секретар (за наявності) 
Відсутній. 

  

  головний бухгалтер (за наявності) 
Посада вакантна. 

  

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи 

Прізвище,ім’я,по батькові Посада Середня заробітна плата за 2014 р. 

Тукмачова Наталія Сергіївна Директор 1200 грн. 
 

  

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента: 
10 000 100 (десять мільйонів сто) гривень 00 копійок 

1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій 
10 000 100 (десять мільйонів сто) гривень 00 копійок 

  



2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу 
емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - 
акціонерного товариства також кількість акцій) 
Частки відсутні.  

  

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 % 

Назва Код ЄДРПОУ Місцезнаходження 
 

Частка в С/К грн. 
 

Частка в С/К, 
% 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АЛЬТАІР СТАНДАРТ" 
(ідентифікаційний код 

юридичної особи 38735850, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ 

13300222) 

38735850 04655, м. Київ, вул. 
Полярна, буд. 20, літера А 

10 000 100,00 100% 

 

  

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій 
100,00 грн. 

  

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 
Емітент не розміщував цінні папери. 

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: 

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому 
подаються документи) 
 1 (одна) особа. 

  

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну 
закінчення їх дії 
Емітент не має ліцензій. 

  

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про: 

  обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент 
Станом на 31.12.2014р. господарська діяльність Емітентом за 2014 рік не проводилась. 

  

  ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент 
Ринком збуту Емітента є ринок соняшникової олії України, Туреччина та країни ЄС. Основними 
споживачами Емітента є юридичні та фізичні особі підприємці, що займаються оптовою та роздрібною 
торгівлею олійної сировини. 
За останні роки пріоритет сільськогосподарського ринку України зміщуються в бік олійного сектору. 
Основною причиною таких змін є стабільна рентабельність продажу олійної сировини на тлі зниження 
рентабельності вирощування зернових культур. Підвищився інтерес виробників до альтернатив культур - сої, 
рапсу, льону. 
Потенціал з переробки насіння олійних культур в Україні становить 6,3 млн. тонн. За оцінками аналітиків 
АПК  в наступні 1-3 роки переробка може зрости до 6,3 млн. тонн. Підвищення перероблюючи потужностей 
здійснюється за рахунок, як розширення вже існуючих, так і за рахунок будівництва нових потужностей. 
Розширенню виробничих потужностей сприяє високий попит на українську соняшникову олію на світових 
ринках. Незважаючи на постійне збільшення попиту в Україні, який в минулому році склав 600 тис. тон, 
виробництво значно перевищує його та стимулює експорт. Разом з цим розширюється географія поставок. В 
минулому році українська олія експортувалась в 56 країн світу. Найбільшими покупцями української 
продукції є Туреччина, Єгипет, Іспанія, Франція та Голландія. Через Велику Британію продукція продавалась 
в країни Близького Сходу та північної Африки. 
Середній рівень рентабельності в галузі становить 18,4%, що є найбільшим показником в сільському 
господарстві. 
Галузь не має сезонного характеру виробництва. 

  



  обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента 
Інвестиційна діяльність Емітентом не проводилась. 

  

  стратегію досліджень та розробок 
Емітент проводить діяльність з підготовки та погодження технічних умов та технічної документації для 
виробництва переробки насіння олійних рослин та виробництва олії.  

  

  основних конкурентів емітента 
Основними конкурентами Емітента в Україні є Компанії «Cargill AT & Enterprise Inc.», «Bunge Limited», 
ПАТ "Креатив Групп" та ДП "Сантрейд". 

  

  відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях 
підприємств 
Емітент не є учасником асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших об'єднаннь підприємств. 

  

  відомості про філії та представництва емітента 
У Емітента відсутні філії та представництва. 

  

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): 
Емітент не має кредитних правочинів з банками та іншими кредитними установами. 

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента 
Прорахунки проектних і вишукувальних організацій; різка зміна валютного курсу, гіперінфляція, зміни в 
законодавстві, погіршення економічної діяльності в цілому та на ринку праці, зупинка діяльності підрядних, 
субпідрядних та постачальних організацій фіскальними органами, системні та юридичні ризики, стихійні лиха 
(землетрус, пожежа та таке інше) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на 
підставі чинного законодавства. 

  

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки 
В 2015-2017 роках Емітент планує провести підготовку та погодження технічних умов та технічної 
документації для виробництва переробки насіння олійних рослин та виробництва олії проводить діяльність з 
підготовки та погодження технічних умов та технічної документації для виробництва переробки насіння 
олійних рослин та виробництво олії. 

  

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу 
(активів), у тому числі про дочірні підприємства 
Емітент не володіє частками (акціями) статутного капіталу інших юридичних осіб. 

  

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи 
юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення облігацій 
Протягом трьох останніх років щодо емітента не було порушено провадження у справі про банкрутство, 

заходи із санації не застосовувалися. 

  

9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій 
Надається баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  за 
2014 рік. 

  

10) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій 

  







 

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

  повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ - ОПТІМ", код за ЄДРПОУ 21613474 

  

  місцезнаходження або місце проживання 
03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 34, корп.4 

  

  реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником 
ринку цінних паперів) 
Свідоцтво реєстраційний №67 Серія та номер Свідоцтва ІІ 000067 виданого НКЦПФР від 02.04.2013 термін 
дії до 04.11.2015 р. 

  

  реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 
Свідоцтво №0295  видане Аудиторською палатою України від 26.01.2001р., термін дії з 26.01.2001р. до 
04.11.2015р. 

  

 
2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення 

1 Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; 
найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість 
учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення 
про розміщення 
Протокол № 4/2015 від 14.02.2015 року Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОІЛАГРОІНВЕСТ" 
Рішення приймались шляхом відкритого голосування. 
Голосування проводилось за умовами визначеними установчими документами 
Товариства. 
Кількість Учасників 1 (один). 
Рішення прийняте: одностайно 100 (сто) відсотками голосів від загальної кількості 
голосів учасників Товариства, що становить 10 000 100 (десять мільйонів сто) голосів. 

  

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення 
облігацій (конкретні обсяги та напрями використання) 
     Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій є  
- Придбання обладнання та потужностей для виробництва соняшникової олії, у тому 
числі опосередковане, через придбання корпоративних прав виробників соняшникової 
олії, обладнання яких дозволяє виготовляти соняшникову олію вищого ґатунку за 
схемою «форпресс-експеллер» (60%); 
- Купівля насіння масляничних культур для виробництва олії (40%). 
     Керівництвом емітента буде в оперативному порядку прийматися рішення про 
співвідношення купівлі насіння масляничних культур, прямих закупівель обладнання, 
придбання корпоративних прав з урахуванням вартості такого обладнання та вартості 
корпоративних прав з метою мінімізації витрат та отримання найбільшої вигоди. 
    Джерелом погашення позики є власні кошти та кошти, що будуть отримані в 
результаті господарської діяльності після сплати обов’язкових платежів та 
розрахунків з бюджетом. 

  

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями 
Джерелом погашення є власні кошти емітента, які будуть отримані від господ діяльності, 
що залишаються після розрахунків з бюджетом ат сплати інших обов`язкових платежів. 

  

4 Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні 
облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а 
також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності 
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ 
ОБЛІГАЦІЙ, НА ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА, А 
ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. 



5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: 

1) параметри випуску: 

  характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні 
(незабезпечені) / забезпечені) 
облігацій іменні; дисконтні; забезпечені 

  

  кількість облігацій 
220 000 (двісті двадцять тисяч) штук  

  

  номінальна вартість облігації 
1 000 (одна тисяча) гривень 

  

  загальна номінальна вартість випуску облігацій 
220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень 

  

  серія облігацій* 
А 

  

  кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій* 
220 000 (двісті двадцять тисяч) штук; 
порядкові номери: 000 001 – 220 000 

  

  загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій* 
220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень 

  

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 

  вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної 
суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) 
страхування ризиків непогашення основної суми боргу. 

  

  розмір забезпечення 
220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень 

  

  найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) 
державної реєстрації 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ",  
01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19 Б, кімната 33, код за ЄДРПОУ 24559002, 
зареєстроване ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03.10.1996 
року 

  

  розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) 
2 880 807 (два мільйоні вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот сім гривень) 00 копійок 

  

  реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / 
договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення 
основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) 
Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №1001012-
14-01-15 від 14.02.2015 року. 

  

  істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми 
боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями (сума 
забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії 
(гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання 
Строк і порядок виконання договору:  
Страховик зобов'язаний: 
Протягом 14 робочих днів після отримання всіх необхідних документів, які 
підтверджують факт настання страхового випадку, прийняти рішення про виплату 
страхового відшкодування (або відмову у виплаті, про що письмово повідомити 
Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови на протязі 10 робочих днів з моменту 
прийняття рішення про відмову у виплаті). 

  



Здійснити виплату страхового відшкодування протягом 30 робочих днів після прийняття 
рішення про його виплату.  
Днем виплати страхового відшкодування є день списання грошей з поточного рахунку 
Страховика. 
Розмір забезпечення 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) гривень. 

  відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком 
відносин контролю, укладених правочинів тощо 
Між емітентом та страховиком відсутні  відносини контролю, укладених правочинів. 

  

  баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) 
за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій 

  





 





 
 



 



 























 

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - 
акціонерних товариств)* 
Конвертація не передбачена. 

  

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується 
розмістити 
- права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому 
ринках цінних паперів; 
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх 
погашення; 
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та 
умовам розміщення. 

  

5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання 
зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або 
землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано 
об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими 
облігаціями; 
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або 
місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); 
дозволу на виконання будівельних робіт; 
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших 
документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), 
які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору 
підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент 
залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для 
будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво 
та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового 
будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору 
поруки тощо (у разі укладання такого договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових 
облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами 
житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються 
кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій) 
Емітент розміщює дисконтні облігації. 

  

6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента 
облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової 
оцінки та/або останнього її оновлення* 
Рівень рейтингової оцінки відсутній. 

  

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: 

1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де 
відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного/приватного розміщення облігацій 
Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 23.03.2015 
року. 
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій – 30.09.2015 
року включно. 

  

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі 
приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено 
договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) 
У випадку, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 

  



власниками облігацій та облігації повністю оплачені власниками до настання дати 
закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Збори учасників 
Емітента приймають рішення про дострокове закінчення укладання договорів з 
першими власниками облігацій, затверджують результати укладання договорів з 
першими власниками облігацій, затверджують результати публічного розміщення 
облігацій та звіт про публічне розміщення облігацій. 

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій 
(якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено) 
Збори учасників Емітента приймають рішення про дострокове закінчення укладання 
договорів з першими власниками облігацій, затверджують результати укладання 
договорів з першими власниками облігацій, затверджують результати публічного 
розміщення облігацій та звіт про публічне розміщення облігацій. 

  

4) порядок подання заяв на придбання облігацій 
Не передбачено. 

  

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій 
Укладання договорів купівлі-продажу облігацій відбувається виключно на ПрАТ 
"Українська фондова біржа", згідно Правил та Регламенту біржі, яка знаходиться за 
адресою, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10 на підставі Договору про організацію 
розміщення цінних паперів від 14.02.2015р. 

  

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 

  запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною 
вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище 
номінальної вартості)) 
Запланована ціна продажу дисконтних облігацій встановлюється нижче номінальної 
вартості, і становить 600,41 (шістсот грн. 41 коп.) грн. за одну облігацію. Фактична 
ціна продажу облігацій при розміщенні визначається на біржі та керується при 
цьому попитом та ринковими умовами під час укладання договорів з першими 
власниками облігацій. Фактична ціна продажу облігацій вказується в біржовому 
контракті, і не може бути меншою за заплановану ціну продажу облігацій, не 
більшою за номінальну та не може дорівнювати номінальній вартості облігацій. 

  

  валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта) 
Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України. 

  

  найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у 
національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків 
у національній та іноземній валютах) 
№26007001162234 в КРВ ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО  321024 

  

  строк оплати облігацій 
Термін оплати облігацій встановлюється відповідно до умов біржового контракту, 
але не пізніше 30.09.2015 року включно. 

  

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення 
облігацій цього випуску): 
Емітент не користується послугами андеррайтера. 

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення 
облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій): 

  повне найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА" 

  

  код за ЄДРПОУ 
14281095 

  



  Місцезнаходження 
01034, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10  

  

  номери телефонів та факсів 
тел/факс. (044) 279-41-58 

  

  номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку 
серія АВ №581214 від 26 квітня 2011 року 

  

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: 

  повне найменування 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

  

  Місцезнаходження 
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8,  

  

  код за ЄДРПОУ 30370711   

  реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів 
(номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) 
Договір по обслуговування випуску цінних паперів №ОВ-7646 від 17.02.2015р. 

  

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів 
(депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів): 

  повне найменування 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

  

  Місцезнаходження 
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 

  

  код за ЄДРПОУ 30370711   

  реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів 
(номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) 
Договір по обслуговування випуску цінних паперів №ОВ-7646 від 17.02.2015р. 

  

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
визнання емісії облігацій недійсною 
У разі визнання емісії облігацій недійсною, Збори учасників Емітента не пізніше 5-
ти робочих днів з дати визнання емісії облігацій недійсною, приймають рішення про 
повернення грошових коштів першим власникам облігацій. Емітент повертає 
грошові кошти першим власникам облігацій протягом 3-х робочих днів з дати 
прийняття рішення про повернення грошових коштів першим власникам облігацій. 

  

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 
Емітент повертає грошові кошти першим власникам облігацій протягом 5-ти 
робочих днів з кінцевої дати затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій. 

  

9 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії 
зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) 
особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття 
рішення про приватне розміщення облігацій) 
Емітент проводить публічне розміщення облігацій . 

  

10 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі 
прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: 

  



Емітент проводить публічне розміщення облігацій. 

11 Умови та дата закінчення обігу облігацій 
    Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу.     
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та 
нерезиденти України, без будь-яких обмежень. Право власності на придбані 
облігації виникає згідно статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну 
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" з моменту 
зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах при умові їх повної 
оплати. 
     Строк обігу облігацій – починається з дня, наступного за днем реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій та триває по 31.03.2022 року включно. 

  

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 
Викуп емітентом облігацій у власників облігацій не передбачена. 

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про 
публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): 
Емітент здійснює публічне розміщення дисконтних облігацій. 

14 Порядок погашення облігацій: 

1) дати початку і закінчення погашення облігацій 
Дата початку погашення – 01.04.2022 року. 
Дата закінчення погашення – 31.12.2022 року. 

  

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про 
публічне/приватне розміщення цільових облігацій) 
Не передбачено. 

  

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій 
здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття 
рішення про публічне розміщення дисконтних облігацій) 
Емітент переказує грошові кошти в національній валюті України на грошовий 
рахунок відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі для 
здійснення грошових розрахунків з власниками облігацій. Центральним 
депозитарієм подається до Розрахункового центру розпорядження про переказ 
коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, 
на рахунки депозитарних установ відповідно до даних реєстру, складеного на дату 
початку виплати погашення. Депозитарні установі перераховують грошові кошти 
власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних 
паперах, укладених з власниками облігацій. 

  

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій 
за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; 
строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) 
Не передбачено. 

  

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників 
(порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред'явлені для дострокового погашення) 
Не передбачено. 

  

  дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення 
(дострокового погашення) випуску (серії) облігацій 
У разі, якщо у депозитарної установи відсутній розрахунковий рахунок власника 
облігацій, або рахунок вказано не вірно депозитарна установа повідомляє про 

  



надходження грошових коштів власника облігацій та депонує отримані грошові 
кошти на відокремленому рахунку Емітента до отримання інформації від власника 
облігацій про наявність у нього розрахункового рахунку. Після отримання від 
власника облігацій інформації про наявність у нього розрахункового рахунку 
депозитарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій відповідно 
до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками 
облігацій. 

15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі 
оголошення ним дефолту 
В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій 
власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, 
Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення 
облігацій оголошує дефолт в спосіб публікації оголошення про свою 
неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано проспект емісії 
облігацій, протягом п’яти робочих днів після прийняття  вищим органом управління 
відповідного рішення. 
В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним 
законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених 
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом". 
В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій 
власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії 
Емітент в разі настання страхового випадку звертається до Страховика для 
отримання страхового відшкодування. Страхове відшкодування виплачується 
СТРАХОВИКОМ в протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про його 
виплату. 

  

16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій 
перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про 
розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)* 
ОБСЯГ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗМІЩЕННЯ, 
ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА 

  

17 Інші відомості*   

18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. 
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для 
реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи 

 

Від емітента: директор 
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

Мельник Дмитро Вячеславович 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

    М. П.   

 

Від аудитора: директор ПП «АФ 
«АУДИТ - ОПТІМ»  

(посада) 

_______________ 
(підпис) 

ТРУШКЕВИЧ ТЕТЯНА 
МИКОЛАЇВНА 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

    М. П.   

 

Від фондової біржі,  Заступника Голови 
правління  
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

Бутенко Денис Сергійович 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

    М. П.   



 


