
 

Річна інформація емітента цінних паперів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 
 

І. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський 
код та телефон емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 
(зміна типу АТ з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство відбулась згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 
20.04.2017 р.)  
код ЄДРПОУ 20036721 
місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/2, кв. 40 
телефон: (044) 207-38-88 

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 

26.04.2017 року 

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію 

http://uiic.com.ua 

4. Найменування, код за 
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. 
І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця), якою проведений 
аудит фінансової звітності 

Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», 
код ЄДРПОУ 30687076 

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - 
акціонерне товариство). 
Зазначається інформація про 
проведення або непроведення 
загальних чергових та 
позачергових зборів та у разі їх 
непроведення вказуються 
причини, також зазначається 
перелік питань, що 
розглядалися на загальних 
зборах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань 
порядку денного, у разі 
проведення позачергових зборів 
зазначаються особа, що 
ініціювала проведення 
загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку 
денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказуються 
причини 

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» проведено 
20.04.2017 року о 13:00 годинi за адресою: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3 
(актовий зал МНТУ ім. академіка Ю.Бугая). 
Станом на 13:00 годину 20.04.2017 р. для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 
(три) акціонера (їх представники), які в сукупності володіють 17 209 564 акціями, що 
становить 99,95317% від загальної кількості голосуючих акцій АТ. Кворум на загальних 
зборах забезпечено. 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства: 14.04.2017 р. 
 
Порядок денний: 
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та 
способу засвідчення бюлетенів для голосування. 
Автор пропозиції: Голова Правління Курський А.С. 
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ. 
Автор пропозиції: Голова Правління Курський А.С. 
3. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2016 рік. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
5. Про затвердження річного звіту за 2016 рік, складеного за Міжнародними 
Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків за 2016 рік.  
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
6. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
7. Про зміну типу АТ (з публічного на приватне). 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
10. Про переобрання членів Ревізійної комісії АТ, затвердження умов договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії АТ. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції. 
Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С. 
 
Прийняті рішення: 

1) 1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П’ятков 
С.В., члени комісії – Чухарев Д.В., Алферов А.В.  
1.2. Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для 
голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного 
голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці 
підписом Голови Лічильної комісії - П’яткова С.В. 
2) Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., 
Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В. Голова та секретар Загальних зборів 
АТ підписують протокол Загальних зборів, протокол про підсумки голосування на 
Загальних зборах, Статут АТ, затверджений рішенням Загальних зборів, інші документи 
згідно Закону України «Про акціонерні товариства». 



3) Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2016 рік. 
4) Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2016 рік. 
5) 5.1. Затвердити річний звіт за 2016 рік, складений за Міжнародними Стандартами 
бухгалтерського обліку.   
5.2. Покрити збитки за 2016 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ. 
6) Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2016 рік. 
7) 7.1. Змінити тип АТ з публічного на приватне. 
7.2. Надати Голові правління АТ повноваження (з правом передоручення) щодо 
підписання та подання необхідних документів, пов’язаних зі зміною типу АТ з 
публічного на приватне, до державних органів (відділів державної реєстрації, ПАТ 
«Національний депозитарій України», Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, органів Міністерства юстиції України, органів Державної фіскальної 

служби України, органів Пенсійного фонду), банківських установ, органів нотаріату, а 
також щодо здійснення інших необхідних дій, пов’язаних зі зміною типу АТ з публічного 
на приватне. 
7.3. Затвердити положення про Наглядову раду АТ, про Ревізійну комісію АТ, про 
Правління АТ у запропонованій редакції. 
7.4. Затвердити наступні дії АТ щодо проведення обов'язкового викупу акцій АТ: 
За наявності акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу 
акцій, АТ зобов'язане викупити належні акціонерові акції на наступних умовах: 
максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються – 17 321 830 
(сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук простих 
іменних акцій; строк приймання АТ письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій 
– 30 днів після прийняття загальними зборами АТ рішення про зміну типу АТ. Строк 
укладення договору про обов’язковий викуп акцій та сплати акцій – 30 днів після 
отримання АТ вимоги від акціонера про викуп акцій; ціна викупу – ринкова вартість, 
визначена на засадах незалежної оцінки та затверджена рішенням Наглядової ради АТ 
згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Згідно протоколу 
засідання Наглядової ради АТ від 14 березня 2017 р. ринкова вартість однієї акції АТ 
становить 0,53 (п’ятдесят три копійки) грн. 
Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про зміну типу АТ 
акціонер, який має намір реалізувати зазначене право обов'язкового викупу, подає до 
АТ письмову вимогу із зазначенням: ПІБ акціонера (найменування – для юридичної 
особи), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, 
обов'язкового викупу яких він вимагає, та додає копії документів, що підтверджують 
його право власності на акції АТ станом на дату подання вимоги. Письмова пропозиція 
акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.  
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера АТ про обов'язковий викуп акцій, 
АТ здійснює укладення договору та оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною 
в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, 
а відповідний акціонер АТ повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права 
власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов’язковий 
викуп акцій укладається в письмовій формі на умовах, що затверджуються рішенням 
Наглядової ради АТ (у разі надходження до АТ вимоги акціонера про обов’язковий 
викуп акцій АТ протягом 30 днів після проведення цих Загальних зборів). 
Повноваження щодо підписання договорів про обов’язковий викуп акцій АТ та інших 
документів, необхідних для здійснення пов’язаних з цим дій, надаються Голові 
правління АТ (з правом передоручення). Оплата за викуплені акції здійснюється 
виключно у безготівковій грошовій формі.  
Затвердити наступні дії АТ щодо викуплених акцій (у разі проведення АТ обов'язкового 
викупу акцій): АТ повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції. 
Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за 
затверджену ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
акціонерні товариства». До моменту продажу викуплені АТ акції не враховуються у разі 
розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів АТ. 
8) Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Бєлякової Наталії 
Іванівни. 

9) 9.1. Обрати до Наглядової ради АТ: Черновецького Степана Леонідовича, 
Константинова Сергія Івановича, Макарову Валентину Іванівну. 
9.2. Переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до 3 (трьох) років – до наступного 
переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». 
9.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, у 
запропонованій редакції. 
9.4. Встановити винагороду для Голови та членів Наглядової ради АТ в наступному 
розмірі: розмір винагороди для Голови Наглядової ради АТ – згідно штатного розпису 
АТ; винагорода для членів Наглядової ради АТ – не встановлюється (договір на 
безоплатній основі). 
9.5. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради АТ, Голову правління АТ Курського А.С. 
10) 10.1. Обрати до Ревізійної комісії АТ: Дядюшкіну Олександру Дмитрівну, Глущенко 
Олександру Володимирівну, Щуревського Олега Віталійовича.   
10.2. Переобрати членів Ревізійної комісії АТ строком на 5 (п’ять) років. 
10.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ, у 
запропонованій редакції. 
10.4. Винагорода для членів Ревізійної комісії АТ – не встановлюється (договір на 
безоплатній основі). 
10.5. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Ревізійної комісії АТ, Голову правління АТ Курського А.С. 
11) 11.1. Затвердити статут АТ в новій редакції та провести його державну реєстрацію. 
11.2. Надати Голові правління АТ Курському А.С. повноваження (з правом 
передоручення) щодо подання статуту АТ (в новій редакції) для державної реєстрації 
та здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з виконанням рішень, прийнятих цими 



 

 

Загальними зборами АТ.  

6. Інформація про дивіденди 
(заповнюється у разі прийняття 
рішення про виплату 
дивідендів). У разі якщо за 
результатами звітного та 
попереднього років рішення 
щодо виплати дивідендів не 
приймалось, про це 

зазначається 

Рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами звітного та 
попереднього років Загальними зборами акціонерів не приймалося. 
Дивіденди протягом звітного та попереднього років не нараховувались і не 
виплачувались. 

 
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника 

Період 

Звітний попередній 

Усього активів 19270 22 571 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 1272 1 344 

Довгострокові фінансові інвестиції 9 604 9 604 

Запаси 93 82 

Сумарна дебіторська заборгованість 829 1 960 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7469 9 577 

Власний капітал 8340 11 486 

Статутний капітал 19105 22 212 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8 661 8 661 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - 

Поточні зобов'язання і забезпечення 165 359 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)  -0,17937 0,04457 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,17937 0,04457 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 17 321 830 17 321 830 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного 
періоду 

загальна номінальна вартість 0 0 

у відсотках від статутного 
капіталу 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду  0 0 

 
Голова Правління ПрАТ «Незалежна Сервісна Компанія»                         
А.С. Курський 
 


