
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Завальницька Надiя Богданiвна 

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

М.П. 
26.07.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Добробуд" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

01353232 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Личакiвський, 79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 128 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(067) 6702535 6702535 

6. Електронна поштова адреса 

dobrobyd@bfg.lviv.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.07.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Газета "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" № 
  

 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 

в мережі 

Інтернет 26.07.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, так як згiдно 

до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв така iнформацiя не 

передбачена для ПрАТ. 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутня, так як емiтент не 

приймав нiякої участi у створенi iнших юридичних осiб.  

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, так як корпоративний секретар 

Товариством не обирався.  

"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки 

Товариство не здiйснювало.  

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

 



часток, паїв)" вiдсутня, так як згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв така iнформацiя не передбачена для ПрАТ. 

"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як згiдно до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв така iнформацiя не передбачена для ПрАТ. 

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" вiдсутня, так як згiдно 

до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв така iнформацiя не 

передбачена для ПрАТ. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї Товариством не випускались.  

"Iнформацiя про процентнi облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як процентнi облiгацiї Товариством 

не випускались.  

"Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як дисконтнi облiгацiї Товариством 

не випускались.  

"Iнформацiя про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як цiльовi 

(безпроцентнi) облiгацiї Товариством не випускались. 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери 

Товариством не випускались.  

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня, так як похiднi цiннi папери Товариством не 

випускались. 

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) 

власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  

"Опис бiзнесу" вiдсутнiй, так як згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв така iнформацiя не передбачена для ПрАТ. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" вiдсутня, так як 

Товариство не займається видами дiяльностi, що квалiфiкуються як переробна, видобувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенгергiї, газу та води. 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутня, так як Товариство не займається 

видами дiяльностi, що квалiфiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенгергiї, газу та води. 

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня, так як борговi цiннi 

папери Товариство не випускало.  

Товариство не являється фiнансовою установою, тому звiт Звiт про корпоративне управлiння 

вiдсутнiй. 

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як Товариство iпотечних облiгацiй 

не випускало.  

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" вiдсутня, так як Товариство 

iпотечних облiгацiй не випускало та iпотечного покриття не створювало. 

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" вiдсутня, так як 

Товариство iпотечних облiгацiй протягом звiтного перiоду не випускало. 

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" вiдсутня, так як Товариство протягом 

звiтного перiоду не створювало жодних iпотечних активiв. 

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв 

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" вiдсутня, так як Товариство протягом звiтного 

перiоду не випускало iпотечних облiгацiй та не створювало жодних iпотечних та iнших активiв. 

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" вiдсутня, так як Товариство 

протягом звiтного перiоду не випускало iпотечних облiгацiй та не створювало жодних 

iпотечних активiв. 

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 



кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття" вiдсутня, так як Товариство не укладало кредитнi 

договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв 

Товариство не випускало.  

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв " вiдсутня, так як Товариство протягом звiтного 

перiоду не створювало жодних iпотечних активiв.  

Iнформацiя про ФОН, а саме: "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок 

вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  

"Текст аудиторського висновку (звiту)" вiдсутнiй, так як згiдно до Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв така iнформацiя не передбачена для ПрАТ. 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть" складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта, що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо" вiдсутня, так як борговi 

цiннi папери Товариство не випускало.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв 

та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з 

урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 359,3 тис.грн. 

Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 359,3 

тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається 

зменшення статутного капiталу. 

ПОЯСНЕННЯ 

щодо непроведення аудиторської перевiрки в товариствi ПрАТ "Добробуд", 

у 2017 роцi 

У зв'язку iз тим, що попереднiм керiвництвом пiдприємства не передано дiючому керiвництву 

майно ПрАТ "Добробуд", а також всiєї органiзацiйно-виробничої та установчої документацiї, 

що унеможливлює належну органiзацiю виробничо-господарської та фiнансової дiяльностi 

ПрАТ "Добробуд", перебування пiдприємства у кримiнальному провадженнi стосовно 

зловживань попереднiм керiвництвом товариства i вiдсутнiстю коштiв на рахунку 

пiдприємства, стало неможливим i здiйснення аудиту виробничо-господарської дiяльностi 

ПрАТ "Добробуд". 

Товариство не здiйснювало переходу до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Збори у 

2015 р. не проводились у зв'язку з складним фiнансовим становищем товариства та вiдсутнiстю 

право-установчих та органiзацiйних документiв у зв'язку iз знищенням їх попереднiм 

керiвником.  

З 2013 до 2015 року ВАТ перебувало в кримiнальному та господарському судовому процесi у 

зв'язку з спробою його рейдерського захоплення..  

Головного бухгалтера у Товариствi немає. 

Листи про iсторiю рейдерства додаються 

1. Стратан I.П. був обраний загальними зборами акцiонерiв у 1997 роцi. В цьому ж роцi i цими 

ж зборами була обрана до сьогоднi легiтимна спостережна рада . 

2. У 2013 роцi Стратан I.П. за певну суму коштiв без рiшення Загальних зборiв здає своє мiсце 

Коваленку В.А., якого нiбито затверджує тимчасово виконуючим обов'язки голови правлiння 

ВАТ "Добробуд" спостережна рада, обрана зборами 2008 року. Щодо цих зборiв, до за допитом 

слiдчого Дiдуха В.I. встановлено, що бiля 45% акцiонерiв не були присутнiми i не знали про 

такi збори 2008 року (довiдка додається). Крiм того, за розглядом в господарському судi 

27.05.2014 року було прийнято рiшення про скасування протоколу засiдання спостережної ради 



2008 року (рiшення додається). 

3. У 2014 роцi легiтимною спостережною радою 1997 року вiдкликано Коваленка В.А. i 

призначено т.в.о. голови правлiння Завальницьку Н.Б. до моменту скликання загальних зборiв 

(протокол сьогоднi залишила в кабiнетi). Легiтимнiсть спостережної ради пiдтверджується 

наявнiстю лише такого складу у реєстрацiйнiй справi ВАТ "Добробуд". 

МВС УКРАЇНИ 

ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 

ЛИЧАКIВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВIДДIЛ 

79005, м. Львiв-5, вул. Ю. Романчука. 18 

тел. (032)276-24-00, факс (032)276-24-01, adm@lych.lviv.ua______ 

Начальниковi Реєстрацiйної служби > Львiвського мiського 

управлiння юстицiї 

........ 

03 Ч ] -i 5 

Повiдомляю Вас, що слiдчим вiддiленням Личакiвського вiддiлу полiцiї Головного управлiння 

Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi проводиться досудове розслiдування, внесене до 

Єдиного реєстру досудових розслiдувань за № 12013150240001002 вiд "11" вересня 2013 року, 

за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, розпочате за зверненням 

Завальницької Н.Б. та Прийми В.М., за фактом зловживання попереднiм керiвництвом 

службовим становищем, зокрема, з приводу розкрадання майна, належного ВАТ "Добробуд", 

доведення вказаного пiдприємства до банкрутства, пiдроблення ряду документiв та iн. 

Крiм цього, у рамках даного кримiнального провадження слiдчим вiддiленням Личакiвського 

вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi встановлено, 

що попереднiм керiвництвом ВАТ "Добробуд" по даний час не передано новообраному головi 

правлiння ВАТ "Добробуд" Завальницькiй Н.Б. жодних документiв, пов'язаних iз фiнансово-

господарською дiяльнiстю ВАТ "Добробуд", у т.ч. установчих документiв товариства, 

документiв системи реєстру тощо. 

З повагою  

Старший слiдчий  

слiдчого вiддiлення  

Личакiвського вiддiлу полiцiї  

Головного управлiння  

Нацiональної полiцiї у  

В. I. Дiдух 

капiтан полiцiї  

068-567-09-06 

МВС УКРАЇНИ 

ЛМУ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 

ЛИЧАКIВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВIДДIЛ 

79005, м. Львiв-5, вул. Ю. Романчука. 18 

тел. (032)276-24-00, факс (032)276-24-01, adm@lych.lviv.ua 

Начальниковi Захiдного територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку п. Савицькiй Д.I. 

79000, м. Львiв, пл. Мiцкевича, 8 

Повiдомляю Вас, що слiдчим вiддiлом Личакiвського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй 

областi проводиться досудове розслiдування, внесене до Єдиного реєстру досудових 

розслiдувань за №12013150240001002 вiд "11" вересня 2013 року, за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, розпочате за зверненням Завальницької Н.Б. та 

Прийми В.М., за фактом зловживання попереднiм керiвництвом службовим становищем, 

зокрема, з приводу розкрадання майна, належного ВАТ "Добробуд" (ЄДРПОУ 01353232), 

доведення вказаного пiдприємства до банкрутства, пiдроблення ряду документiв та iн. 

Крiм цього, у рамках даного кримiнального провадження слiдчим вiддiлом Личакiвського РВ 

ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй областi встановлено, що попереднiм керiвництвом ВАТ 



"Добробуд" по даний час не передано новообраному головi правлiння ВАТ "Добробуд" 

Завальницькiй Н.Б. жодних документiв, пов'язаних iз фiнансово-господарською дiяльнiстю 

ВАТ "Добробуд", у т.ч. установчих документiв товариства, документiв системи реєстру, звiтної 

документацiї тощо. 

З повагою,  

слiдчий слiдчого вiддiлення Личакiвського РВ ЛМУ України у Львiвськiй обл В.I. Дiдух 

0ЛХ-5()7-09-0() 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОБУД" 

ЄДРПОУ 01353232 

80381, м. Дубляни, вул. В.Великого, З 

Начальниковi Захiдного територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

п. Савицькiй Д.I. 

Щодо неможливостi провести Загальнi збори  

та органiзувати належну звiтнiсть ВАТ "Добробуд" 17.04.2015р. 

ЗВЕРНЕННЯ 

З огляду на те, що попереднє керiвництво ВАТ "Добробуд" не передало нам жодних 

установчих, правових, виробничо-господарських та фiнансових документiв, на даний момент 

ми не маємо можливостi належним чином органiзувати i провести Загальнi збори ВАТ 

"Добробуд" та вiдповiдно здiйснити процедуру переведення ВАТ в iншу органiзацiйну форму 

функцiонування. 

Окрiм того, хочемо Вас поiнформувати, що проти колишнiх керiвникiв ВАТ "Добробуд" 

вiдкрите кримiнальне провадження, яке зараз перебуває на етапi формування i висування пiдозр 

вказаним особам (довiдка додається). Саме в рамках даного кримiнального провадження буде 

висуватися i вимога обов'язкової передачi правоустановчих, фiнансових та органiзацiйних 

документiв ВАТ "Добробуд" новообраному керiвництву товариства. 

Тимчасово виконуючий  

обоє 'язки Голови правлiння Н.Б. Завальницька 

ВА Т "Добробуд " Прокурору Львiвської областi державному раднику юстицiї 3 класу 

ПРОКУРАТУРА ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСТI ГОШОВСЬКОМУ М. I. 

проспект Шевченка, 17/19, м. Львiв, 79005  

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ т.в.о. голови правлiння ВАТ "Добробуд" 

Дата,ЗАВАЛЬНИЦЬКОЇ Надiї Богданiвни 

(вул. Шевченка 23/18, м. Дубляни Жовкiвський р-н., Львiвська обл. 80381 

Пiдпис _Завальниьцка Н.Б. тел. моб. 0676702535) 

ЗАЯВА 

Прошу вжити негайних заходiв щодо захисту iнтересiв ВАТ "Добробуд" за 

адресою: м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 3 з метою забезпечення належної виробничо-

господарської дiяльностi ВАТ "Добробуд" i доступу керiвництва та працiвникiв ВАТ 

"Добробуд" до належного їм майна, засобiв та землi. Своє клопотання мотивуємо наступними 

аргументами: 

1.3 2 липня 2014 року мене обрано т.в.о. голови правлiння ВАТ "Добробуд" до моменту 

скликання загальних зборiв акцiонерiв, що пiдтверджується копiєю виписки з ЄДР, однак до 

сьогоднi я i працiвники та акцiонери ВАТ "Добробуд" не можемо потрапити на свою територiю, 

яку силовими методами утримують працiвники рейдерської фiрми "Максрембуд" Рибака 

Максима Васильовича, а також його дочiрньої фiрми "МРБ" Путька Iгора Володимировича. 

Вони пояснюють свої дiї тим, що у них є пiдписаний з попереднiм т.в.о. голови правлiння ВАТ 

"Добробуд" Коваленком В.А. договiр оренди, однак, якщо порiвняти цей договiр оренди мiж 

ВАТ "Добробуд" i "МРБ" та мiж ВАТ "Добробуд" i мiською радою Дублян, то можна 

встановити, що не всi примiщення є в орендi у фiрми "МРБ", а земля взагалi має 

використовуватися лише ВАТ "Добробуд". Отже, працiвники фiрми "МРБ" перевищують свої 

повноваження, що пiдтверджується i копiями рапортiв стосовно виклику мною на територiю 

ВАТ "Добробуд" працiвникiв мiлiцiї. 



2. Як на колишнього т.в.о. голови правлiння Коваленка В.А., так i на власника рейдеської фiрми 

"Максрембуд" Рибака М.В. у Личакiвському РВ ЛМУ ГУМВСУ вiдкрито кримiнальне 

провадження, за яким данi особи звинувачуються у пiдробцi фiнансових та органiзацiйно-

правових документiв, а також у доведеннi ВАТ "Добробуд" до банкрутства (копiя довiдки та 

копiї статей додаються), а недопуск працiвникiв ВАТ "Добробуд" на територiю товариства не 

дозволяє здiйснювати виробничо-господарської дiяльностi для налагодження належного 

функцiонування ВАТ "Добробуд". 

З метою негайного забезпечення належного функцiонування ВАТ "Добробуд" за адресою вул. 

Володимира Великого, м. Дубляни, просимо вчинити заходи, якi дозволять нам у вiдповiдностi 

до належних дiючим законодавством України прав здiйснювати виробничо-господарську 

дiяльнiстсть iсторiї, яка законно вiдведена 

нам у користування. 

Додатки на 22 аркушах. 

7.08.2014. ВАТ "ДОБРОБУД" 

Т.в.о. голови правлiння ВАТ "Добробуд" Завальницька Н.Б. 

Прокурору Личакiвського району м. Львова оЪ* п. Степанчаку Н.И. 

Т.в.о. голови правлiння ВАТ "Добробуд" Завальницької Н.Б. 

К Л О П О Т А Н Н Я 

2.09.2014 року рiшенням Апеляцiйного суду м. Львова залишено в силi рiшення 

Господарського суду м. Львова вiд 25.05.2014р. про визнання недiйсним рiшення Спостережної 

ради ВАТ "Добробуд"про призначення т.в.о. голови правлiння ВАТ "Добробуд" Коваленка В.А. 

З 2.07.2014 р. легiтимною Спостережною радою ВАТ "Добробуд" мене обрано т.в.о. голови 

правлiння ВАТ "Добробуд", про що внесенi вiдповiднi записи у Реєстрацiйнiй справi. На даний 

час установчi документи та iншi документи з приводу фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ 

"Добробуд" Коваленком В.А. не переданi на мої неодноразовi звернення, про що я Вас вже 

повiдомляла вiдповiдною заявою. Мiсце знаходження таких документiв зараз невiдоме. Разом з 

тим, без них неможливо належним чином здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть, через що 

ВАТ "Добробуд" постiйно зазнає збиткiв, що поступово призводить його до банкрутства. Також 

слiд вiдмiтити, що слiдством не вжито вичерпних заходiв щодо з'ясування мiсця знаходження 

документiв. 

З огляду на це, прошу вжити негайних заходiв щодо проведення вiдповiдних слiдчих 

(процесуальних) дiй у кримiнальному провадженнi №12013150240001002 з метою встановлення 

мiсця знаходження та вiдшукання вказаних вище документiв. 

Т.в.о. голови правлiнi ВАТ "Добробуд" Завальницька Н.Б. 

2.09.2014. 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОБРОБУД" 

ЄДРПОУ 01353232 

79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 128 

Вих. № 7/08-14 вiд 12.08.2014р. 

Прокурору Личакiвського району м. Львова раднику юстицiї Степанчаку Н.И. 

ЗАЯВА 

Прошу вжити негайних органiзацiйно-правових заходiв до колишнього т.в.о.голови правлiння 

Коваленка В.А., який, отримавши в установленому порядку документи про своє звiльнення, не 

повертає згiдно чинного законодавства України порядку новообраному керiвнику ВАТ 

"Добробуд" оригiнали установчих (Статут ВАТ, реєстр акцiонерiв i т.д.) та iнших документiв 

(укладенi договори, протоколи домовленостей i т.д.), якi унеможливлюють забезпечення 

належного керiвництва ВАТ "Добробуд" та органiзацiї виробничо-господарської i фiнансової 

дiяльностi вказаного товариства. 

До листа додаються: 

1. Копiя виписки з ЄДР вiд 4.08.2014р. 

2. Копiя наказу про вiдсторонення Коваленка В.А. та знищення  

ДОГОВIР 

про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну дiяльнiсть, посвiдченого 



31 березня 2017 року приватним нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу 

Рачинською I.Я., зареєстрованого в реєстрi за № 3421 

 

мiсто Львiв, одинадцятого жовтня двi тисячi сiмнадцятого року 

Ми, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУД», iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 01353232, мiсцезнаходження: 79014, мiсто Львiв, вулиця Личакiвська, 128, з 

однiєї сторони, а в подальшому за текстом СТОРОНА-1, в особi голови правлiння 

ЗАВАЛЬНИЦЬКОЇ Надiї Богданiвни, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 

– 2634414308, що зареєстрована за адресою: Львiвська область, Жовкiвський район, мiсто 

Дубляни, вулиця Шевченка, 23/18, яка дiє на пiдставi повноважень наданих Статутом, 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «ДОБРОБУД», оформленого протоколом № 1 вiд 

12.05.2016р., рiшенням наглядової ради ПрАТ «ДОБРОБУД», оформленого протоколом № 

09/17 вiд 10.10.2017р., рiшенням Правлiння ПрАТ «ДОБРОБУД», оформленого протоколом № 

02/17 вiд 10.10.2017р. 

та 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«БУДАЛЬЯНС 2», iдентифiкацiйний код юридичної особи 40037553, мiсцезнаходження: 79044, 

мiсто Львiв, вулиця Єфремова, 35, з iншої сторони, а в подальшому за текстом СТОРОНА-2, в 

особi Голови кооперативу Добрянського Зеновiя Володимировича, реєстрацiйний номер 

облiкової картки платника податкiв – 2630915599, що зареєстрований за адресою: мiсто Львiв, 

вулиця Золота, будинок № 17, квартира № 112 , який дiє на пiдставi повноважень наданих 

Статутом, рiшенням загальних зборiв членiв ЖБК «БУДАЛЬЯНС 2», оформленого протоколом 

№ 1 вiд 16.03.2017, рiшенням загальних зборiв членiв ЖБК «БУДАЛЬЯНС 2», оформленого 

протоколом № 2 вiд 10.10.2017, 

разом iменованi надалi в текстi цього договору «СТОРОНИ», керуючись положеннями чинного 

законодавством уклали цей Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну 

дiяльнiсть, посвiдченого 31 березня 2017 року приватним нотарiусом Львiвського мiського 

нотарiального округу Рачинською I. Я., зареєстрованого в реєстрi за № 3421, в подальшому за 

текстом ДОГОВIР, про наступне: 

1. Пункт 2.2. ДОГОВОРУ доповнити пiдпунктами 2.2.12., 2.2.13. наступного змiсту: 

2.2.12. Самостiйно нести вiдповiдальнiсть у разi виникнення спорiв з будь-якими суб'єктами 

владних повноважень, органами державної влади, мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, 

установами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, в тому числi 

в судах загальної, адмiнiстративної та господарської юрисдикцiї усiх iнстанцiй, що пов’язанi 

та/або виникають з:  

- договору оренди земельної дiлянки розташованої за адресою: м. Дубляни, вул. В. Великого, 3, 

та усiх додаткових договорiв до нього, в тому числi, але не виключно, у спорах про визнання 

недiйсним договору оренди в цiлому або окремих його положень;  

- договору суборенди земельної дiлянки розташованої за адресою: м. Дубляни, вул. В. 

Великого, 3, та усiх додаткових договорiв до нього, в тому числi, але не виключно, у спорах про 

визнання недiйсним договору суборенди в цiлому або окремих його положень;  

- визнання недiйсними рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ДОБРОБУД» та/або їх 

окремих положень та рiшень (протоколiв) наглядової ради ПрАТ «ДОБРОБУД», якими 

уповноважено Голову правлiння на пiдписання договору оренди земельної дiлянки кадастровий 

номер 4622710200:01:023:0042 площею 1,0566 га за адресою: Львiвська область, Жовкiвський 

район, м. Дубляни, вулиця Володимира Великого, 3, а також додаткових угод (договорiв) до 

договору оренди, договорiв суборенди цiєї земельної дiлянки та iнших рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв ПрАТ «ДОБРОБУД», рiшень (протоколiв) наглядової ради ПрАТ «ДОБРОБУД» 

визнання недiйсними та/або скасування яких може мати негативний вплив та/або перешкодити 

досягненню мети СТОРОНОЮ-2, визначеної в п. 1.1 ДОГОВОРУ; 

- рiшень Дублянської мiської ради Жовкiвського району Львiвської областi, якими надано 

ПрАТ «ДОБРОБУД» дозвiл на укладення, переукладення, укладення додаткових договорiв до 

договорiв оренди земельної дiлянки кадастровий номер 4622710200:01:023:0042 площею 1,0566 



га за адресою Львiвська область, Жовкiвський район, м. Дубляни, вулиця Володимира 

Великого, 3; 

- Договору про спiльну дiяльнiсть укладеного мiж ПрАТ «ДОБРОБУД» та 

ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31.03.2017р., посвiдченого приватним нотарiусом Львiвського мiського 

нотарiального округу Рачинською I.Я., в цiлому або окремих його положень, а також усiх 

додаткових договорiв до нього, в тому числi, але не виключно, у спорах, що виникають та/або 

пов’язанi з господарськими будiвлями та конструкцiями перелiченими в п.1.6 Договору про 

спiльну дiяльнiсть вiд 31.02.2017р. 

2.2.13. Вiдшкодувати СТОРОНI-2 усi витрати та збитки, понесенi СТОРОНОЮ-2, по 

здiйсненню проектування, будiвництва, та вводу в експлуатацiю багатоквартирного житлового 

будинку (житлового комплексу) на земельнiй дiлянцi кадастровий номер 

4622710200:01:023:0042 площею 1,0566 га за адресою: Львiвська область, Жовкiвський район, 

м. Дубляни, вулиця Володимира Великого, 3, у разi неможливостi вводу в експлуатацiю 

багатоквартирного житлового будинку (житлового комплексу) з причини виникнення спорiв 

(обставин), визначених п.2.2.12. ДОГОВОРУ. 

2.2.13.1. Зобов'язання по вiдшкодуванню визначених положенням цього пункту збиткiв настає з 

моменту негативного результату завершення вирiшення спорiв (обставин), вказаних у п.2.2.12 

ДОГОВОРУ, що призвело до неможливостi вводу в експлуатацiю багатоквартирного 

житлового будинку (житлового комплексу). 

2.2.13.2. СТОРОНА-1 не несе жодної вiдповiдальностi у випадку неможливостi вводу в 

експлуатацiю багатоквартирного житлового будинку (житлового комплексу) з пiдстав, що 

виникли внаслiдок дiй/бездiяльностi СТОРОНИ-2 

2. Пiдпункт 2.3.3. ДОГОВОРУ пункту 2.3. ДОГОВОРУ викласти у наступнiй редакцiї:  

2.3.3. Здiйснювати плату за користування Земельною дiлянкою СТОРОНI-1 в порядку та на 

умовах визначених Договором суборенди.  

3. Пiдпункт 2.3.4 ДОГОВОРУ виключити. 

4. Всi iншi умови ДОГОВОРУ, не змiненi цим Договором про внесення змiн та доповнень до 

ДОГОВОРУ, залишаються без змiн та зберiгають для СТОРIН свою юридичну силу та 

СТОРОНИ пiдтверджують по ним свої зобов’язання. 

5. Цей Договiр про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ пiдлягає нотарiальному 

посвiдченню. 

6. Цей Договiр про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ складено в трьох оригiнальних 

примiрниках, один з яких призначений для зберiгання у справах приватного нотарiуса 

Львiвського мiського нотарiального округу Рачинської I. Я., а iншi два, викладенi спецiальних 

бланках нотарiальних документiв, для кожної iз СТОРIН, кожен iз яких має однакову юридичну 

силу. 

7. Цей Договiр про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ вступає в силу з моменту його 

пiдписання та нотарiального посвiдчення, є невiд’ємною частиною ДОГОВОРУ. 

8. Кожна iз Сторiн цим пiдтверджує, що: 

- вона має усi передбаченi чинним законодавством та установчими документами СТОРОНИ 

повноваження укласти цей Договiр про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ; 

- її представник, який пiдписує цей Договiр про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ, 

має усi необхiднi повноваження у вiдповiдностi з законодавством, установчими документами 

Сторони для того, щоб представляти Сторону та укладати вiд її iменi цей Договiр про внесення 

змiн та доповнень до ДОГОВОРУ; 

- у випадку необхiдностi схвалення цього Договору у встановленому законом порядку 

статутними органами юридичних осiб, Сторона, щодо якої стосується ця необхiднiсть, 

зобов'язується забезпечити прийняття уповноваженими органами вiдповiдних рiшень про 

схвалення такого правочину; 

- не iснує будь-яких обмежень на укладення Стороною (пiдписання представником Сторони) 

Договору про внесення змiн та доповнень до ДОГОВОРУ. 

ПIДПИСИ ТА РЕКВIЗИТИ СТОРIН 



 

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУД» 

 

ЄДРПОУ 01353232 

Юридична адреса: 

79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 128 

 

Голова правлiння 

____________________ Н.Б. Завальницька 

 

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

"БУДАЛЬЯНС 2" 

ЄДРПОУ 40037553 

Юридична адреса: 

79044, м. Львiв, вул. Єфремова, 35 

Голова кооперативу 

______________ З.В. Добрянський 

Мiсто Львiв, Україна, одинадцятого жовтня двi тисячi сiмнадцятого року. 

Цей договiр посвiдчено мною, Рачинською I. Я., приватним нотарiусом Львiвського мiського 

нотарiального округу. 

Договiр пiдписано сторонами у моїй присутностi. 

Особи громадян, якi пiдписали договiр, встановлено, їх дiєздатнiсть, а також правоздатнiсть та 

дiєздатнiсть Приватного Акцiонерного Товариства «Добробуд» та Обслуговуючого 

кооперативу «Житлово-будiвельний кооператив «Будальянс 2» та повноваження їх 

представникiв перевiрено. 

 

Зареєстровано в реєстрi за №  

Стягнуто плати вiдповiдно до вимог  

статтi 31 Закону України «Про нотарiат».  

 

Приватний нотарiус _____________ 

 

ДОГОВIР ПРО СПIЛЬНУ ДIЯЛЬНIСТЬ 

мiсто Львiв, тридцять першого березня двi тисячi сiмнадцятого року 

Ми, Приватне акцiонерне товариство «ДОБРОБУД», код ЄДРПОУ 01353232, юридична адреса 

79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 128, з однiєї сторони, а в подальшому за текстом СТОРОНА-

1, в особi голови правлiння ЗАВАЛЬНИЦЬКОЇ Надiї Богданiвни, реєстрацiйний номер 

облiкової картки платника податкiв – 2634414308, що проживає за адресою Львiвська область, 

Жовкiвський район, м. Дубляни, вулиця Шевченка, 23/18, яка дiє на пiдставi повноважень 

наданих Статутом, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Добробуд", оформлено 

протоколом №1 вiд 12.05.2016р. та рiшенням наглядової ради ПрАТ "Добробуд", оформленого 

протоколом №03/17 вiд 30.03.2017р. 

та 

Обслуговуючий кооператив "Житлово-будiвельний кооператив "БУДАЛЬЯНС 2", код ЄДРПОУ 

40037553, юридична адреса 79044, м. Львiв, вул. Єфремова, 35, з iншоїсторони, а в подальшому 

за текстом СТОРОНА-2, в особi керiвникаДОБРЯНСЬКОГО Зеновiя Володимировича, 

реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв – 2630915599, що проживає за 

адресою: м. Львiв, вул. Золота, 17/112, який дiє на пiдставi повноважень наданих Статутом та 

рiшенням загальних зборiв членiв ЖБК "Будальянс 2", оформленого протоколом № 1 вiд 

30.03.2017 р., 

разом iменованi надалi в текстi цього договору «СТОРОНИ», керуючись положеннями чинного 

законодавства уклали цей договiр про наступне: 



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за цим ДОГОВОРОМ зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i 

майнових прав спiльно дiяти (без створення юридичної особи) з метою проектування, 

будiвництва та вводу в експлуатацiю багатоквартирного житлового будинку (надалi по тексту – 

Об'єкт) на земельнiй дiлянцi кадастровий номер 4622710200:01:023:0042 площею 1,0566 га за 

адресою Львiвська область, Жовкiвський район, м. Дубляни, вулиця Володимира Великого, 3 

(надалi по тексту – Земельна дiлянка), що перебуває в орендi в СТОРОНИ-1 на пiдставi 

Договору оренди земельної дiлянки вiд 25.08.2015р., укладеного мiж СТОРОНОЮ-1 та 

Дублянською мiською радою Жовкiвського району Львiвської областi, зареєстрованого у 

Реєстрацiйнiй службi Жовкiвського районного управлiння юстицiї Львiвської областi 

04.09.2015р., про що вчинено запис 11086812 (надалi по тексту – Договiр оренди земельної 

дiлянки). 

1.2. Вiдповiдно до умов цього ДОГОВОРУ СТОРОНА-1 передає СТОРОНI-2 виконання 

функцiй замовника (забудовника) проектування та будiвництва для спорудження на Земельнiй 

дiлянцi Об'єкта будiвництва (в т.ч. здiйснення такого будiвництва поетапно, окремими чергами, 

будинками). 

1.3. СТОРОНА-2 бере на себе зобов'язання збудувати Об'єкт за власнi кошти та/або кошти, 

зусилля залучених нею третiх осiб (в т.ч. iнвесторiв); забезпечити виготовлення дозвiльної та 

проектно-кошторисної документацiї Об'єкту, а також збудувати та здати в експлуатацiю Об'єкт 

з дотриманням порядку, визначеного чинним законодавством. 

1.4. Загальна площа Об'єкту, площi квартир та нежитлових примiщень визначаються проектною 

документацiєю та уточнюються пiсля завершення будiвництва за даними обмiру ОКПЛОР БТI 

та ЕО або iншої уповноваженої органiзацiї. 

1.5. СТОРОНА-1 в порядку та на умовах, визначених цим ДОГОВОРОМ, зобов'язується 

передати земельну дiлянку у користування СТОРОНИ-2 на пiдставi договору суборенди. 

1.6. СТОРОНА-2 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, сплачує СТОРОНI-1 

грошовi кошти в якостi компенсацiї вартостi господарських будiвель та конструкцiй, якi 

знаходяться на Земельнiй дiлянцi та пiдлягають лiквiдацiї в процесi будiвництва, зокрема: 

- Примiщення "Навiс", позначеного на планi лiтерою "А-1", площею 174,2 кв.м.,  

- Примiщення "Прохiдна", позначеного на планi лiтерою "Б-2", площею 57,4 кв.м.,  

- Примiщення "Склад", позначеного на планi лiтерою "В-1", площею 202,6 кв.м., 

- Примiщення "Майстерня", позначеного на планi лiтерою "Г-1", площею 101,7 кв.м., 

- Примiщення "Майстерня", позначеного на планi лiтерою "Д-1", площею 12,4 кв.м.,  

- Примiщення "Склад", позначеного на планi лiтерою "Е-1", площею 59,2 кв.м.,  

- Примiщення "Склад", позначеного на планi лiтерою "Є-1", площею 32,7 кв.м., 

- Бетонно-розчинний вузол, позначеного на планi лiтерою "Ж-1", площею 44,4 кв.м. 

- Огорожа iз залiзобетонних плит, висота – 3 м (16 секцiй), 

- Огорожа сiтка, висота – 1,5 м, довжина 10 п.м., 

- Ворота металевi, висота – 2,5 м, ширина – 6,0 м., 

- Ворота з сiтки, висота – 2,5 м, ширина – 6,0 м. 

1.6.1. Згiдно Висновку про вартiсть майназа реєстрованим № 28/1-03-17, складеного 

28.03.2017р. Суб'єктом оцiночної дiяльностi фiзичною особою-пiдприємцем Фарiон В.М. 

(сертифiкат № 730/15 вiд 15.09.2015р.) – вартiсть господарських будiвель та конструкцiй 

вказаних у п.1.6 цього ДОГОВОРУ станом на 24.03.2017р. становить 129 700 грн. 

1.7. СТОРОНА-2 в порядку та на умовах, визначених цим ДОГОВОРОМ, здiйснює оплату за 

користування Земельною дiлянкою, оплату комунальних послуг пов'язаних з використанням 

Земельної дiлянки та несе iншi зобов'язання передбаченi цим ДОГОВОРОМ. 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРIН 

2.1. СТОРОНА-1 надає СТОРОНI-2 такi гарантiї: 

2.1.1. Пiсля пiдписання цього ДОГОВОРУ, СТОРОНА-1 передає на пiдставi договору 

суборенди СТОРОНI-2 пiд будiвництво Об’єкту наступну земельну дiлянку – земельна дiлянка 

кадастровий номер 4622710200:01:023:0042 загальною площею 1,0566 га за адресою Львiвська 

область, Жовкiвський район, м. Дубляни, вулиця Володимира Великого, 3, що перебуває в 



орендi в СТОРОНИ-1 на пiдставi Договору оренди земельної дiлянки вiд 25.08.2015р., 

укладеного мiж СТОРОНОЮ-1 та Дублянською мiською радою Жовкiвського району 

Львiвської областi, зареєстрованого у Реєстрацiйнiй службi Жовкiвського районного 

управлiння юстицiї Львiвської областi 4.09.2015р., про що вчинено запис 11086812. 

2.1.2. На момент укладення цього Договору Земельна дiлянка або будь-яка її частина не 

продана, не подарована, або iншим чином не вiдчужена третiм особам, Земельна дiлянка або 

будь-яка її частина не перебуває в суборендi, в заставi, в податковiй заставi, в iпотецi, щодо 

Земельної дiлянки, або будь-якої її частини не iснує будь-яких iнших заборон та обмежень, 

права користування та володiння нею у третiх осiб вiдсутнi, щодо Земельної дiлянки або будь-

якої її частини також вiдсутнi будь-якi судовi справи та претензiї з боку третiх осiб. 

2.2. СТОРОНА-1 зобов’язується: 

2.2.1. добросовiсно виконувати зобов’язання орендаря Земельної дiлянки вiдповiдно до чинного 

законодавства України; 

2.2.2. захищати права на Земельну дiлянку вiд посягань третiх осiб; 

2.2.3. передати Земельну дiлянку СТОРОНI-2 на пiдставi договору суборенди; 

2.2.4. у випадку необхiдностi звертатись або прибувати до органiв державної влади та мiсцевого 

самоврядування, а також спецiалiзованих органiзацiй та установ для здiйснення представництва 

орендаря Земельної дiлянки з метою вирiшення СТОРОНОЮ-2 питань, що пов’язанi з 

будiвництвом Об’єкту та отримання необхiдних дозволiв, технiчних умов та iншої дозвiльної 

документацiї згiдно з встановленим законодавством України порядком; 

2.2.5. виконати усi необхiднi дiї в частинi пiдписання документiв, необхiдних для прийняття 

Об’єкту в експлуатацiю; 

2.2.6. оформити та передати СТОРОНI-2 в межах своєї компетенцiї свої документи, якi 

передбаченi чинним законодавством України i необхiднi для оформлення СТОРОНОЮ-2 права 

власностi на житловi та нежитловi примiщення Об’єкта, в п’ятнадцятиденний термiн пiсля 

прийняття Об’єкту в експлуатацiю; 

2.2.7. не вчиняти умисних протиправних дiй, внаслiдок яких Земельна дiлянка та (або) Об’єкт 

чи будь-яка частина Об’єкта, або будь-яка частина Земельної дiлянки може (можуть) стати 

предметом будь-якого спору мiж будь-якими особами; 

2.2.8. не продавати та не передавати у власнiсть чи заставу Земельну дiлянку до введення 

Об’єкту в експлуатацiю; 

2.2.9. негайно повiдомляти СТОРОНУ-2 про всi обставини, якi заважають, або ставлять пiд 

сумнiв завершення будiвництва Об’єкта; 

2.2.10. за необхiдностi бути присутнiм при здiйсненнi заходiв щодо здачi Об’єкту в 

експлуатацiю; 

2.2.11. спiльно з СТОРОНОЮ-2 здiйснити дiї щодо передачi завершеного будiвництвом 

Об’єкта експлуатуючiй органiзацiї. 

2.3. СТОРОНА-2 зобов’язується: 

2.3.1. сплатити на користь СТОРОНИ-1 грошовi кошти в розмiрi 129 700 грн., що становить 

суму вартостi господарських будiвель та примiщень вказаних у п.1.6 цього ДОГОВОРУ. 

2.3.1.1. граничний термiн виконання СТОРОНОЮ-2 зобов'язання по сплатi вказаних у п.2.3.1 

грошових коштiв сторонами визначено до моменту завершення будiвництва Об'єкту (здачi в 

експлуатацiю житлового будинку).  

2.3.1.2. в будь-якому випадку, термiн оплати не повинен перевищувати визначеного цим 

ДОГОВОРОМ кiнцевого термiну здачi будинку в експлуатацiю, незалежно вiд того чи 

СТОРОНОЮ-2 завершено будiвництво Об'єкту (здано житловий будинок в експлуатацiю) в 

обумовленi цим ДОГОВОРОМ строки/термiни. 

2.3.1.3. за умови, якщо буде встановлено, що СТОРОНА-1 вчиняла умиснi дiї що 

перешкоджали виконанню СТОРОНОЮ-2 своїх зобов'язань щодо завершення будiвництва 

Об'єкта у визначенi строки/термiни, то лише в такому випадку, термiн оплати може 

вiдкладатись до моменту фактичного завершення будiвництва Об'єкта (здачi житлового 

будинку в експлуатацiю). 

2.3.2. прийняти вiд СТОРОНИ-1 у користування на пiдставi укладеного договору суборенди 



Земельну дiлянку. 

2.3.3. здiйснювати плату за користування Земельною дiлянкою в порядку та на умовах 

визначених договором суборенди з урахуванням наступних особливостей: 

2.3.3.1. визначенi цим пунктом кошти СТОРОНА-2 сплачує безпосередньо на рахунок 

орендодавця, визначеного договором оренди Земельної дiлянки. 

2.3.3.2. у випадку, якщо розмiр орендних платежiв, якi здiйснює СТОРОНА-1 за договором 

оренди перевищує розмiр орендних платежiв за договором суборенди, СТОРОНА-2 

зобов'язується сплачувати дану рiзницю на рахунок орендодавця. 

2.3.4. у випадку припинення договору суборенди (незалежно вiд пiдстав), СТОРОНА-2 бере на 

себе зобов'язання здiйснювати належнi до сплати СТОРОНОЮ-1 оренднi платежi за договором 

оренди Земельної дiлянкипротягом усього часу iснування в СТОРОНИ-1 вiдповiдних 

зобов'язань по сплатi оренди за користування Земельною дiлянкою, але в будь-якому випадку 

до моменту належного оформлення передачi Земельної дiлянки у постiйне користування або 

власнiсть спiввласникам багатоквартирного будинку в порядку встановленому чинним 

законодавством. 

2.3.5. у випадку, якщо прострочення СТОРОНОЮ-2 виконання визначених цим ДОГОВОРОМ 

зобов'язань по орендних платежах призвело до нарахування орендодавцем штрафних санкцiй за 

договором оренди Земельної дiлянки, то СТОРОНА-2 зобов'язується також i сплатити на 

рахунок орендодавця вiдповiднi кошти в розмiрi нарахованих штрафних санкцiй. 

2.3.6. здiйснювати оплату за споживання комунальних послуг (електропостачання, 

водопостачання, водовiдведення, газопостачання, вивезення ТПВ / будiвельного смiття та iн.) 

пов'язаних iз обслуговуванням земельної дiлянки (розмiщених на нiй об'єктiв) та здiйсненням 

будiвельних робiт на Земельнiй дiлянцi. 

2.3.6.1. Визначенi цим пунктом грошовi кошти СТОРОНА-2 сплачує безпосередньо на рахунки 

органiзацiй, якi надають вiдповiднi комунальнi послуги, на пiдставi виставлених такими 

органiзацiями платiжних рахункiв. 

2.3.7. забезпечити органiзацiйно та за власний рахунок отримання всiх необхiдних дозвiльних 

документiв для здiйснення будiвництва Об’єкту та введення його в експлуатацiю, за власнi 

кошти виготовити проектно-кошторисну документацiю на будiвництво Об’єкту та погодити її в 

установленому законом порядку; 

2.3.8. забезпечити фiнансування будiвництва Об’єкту;  

2.3.9. пiдготувати всi необхiднi документи для отримання Декларацiї на початок робiт та iнших 

дозвiльних документiв в процесi будiвництва та його належного завершення; 

2.3.10. при виконаннi робiт дотримуватись встановлених обов’язкових будiвельних, санiтарних 

та iнших нормативних вимог та правил, вести виконавчу документацiю; 

2.3.11. пiдтримувати Земельну дiлянку у належному санiтарному станi, вчасно здiйснювати за 

свiй рахунок вивiз будiвельного смiття; 

2.3.12. за свiй рахунок забезпечити виконання технiчних умов по пiдключенню 

багатоквартирного будинку до мереж газопостачання, електропостачання, водопостачання та 

водовiдведення; 

2.3.13. забезпечити влаштування благоустрою навколо Об’єкту в необхiдних об’ємах; 

2.3.14. за участi (при необхiдностi) СТОРОНИ-1 здати Об’єкт в експлуатацiю згiдно вимог 

чинно законодавства; 

2.3.15. спiльно з СТОРОНОЮ-1 (при необхiдностi) передати завершений будiвництвом Об’єкт 

експлуатуючiй органiзацiї; 

2.3.16. нести вiдповiдальнiсть за якiсть виконаних робiт; 

2.3.17. негайно повiдомити СТОРОНУ-1 про всi обставини, якi заважають або ставлять пiд 

сумнiв завершення будiвництва Об’єкту; 

2.4. СТОРОНА-2 має право: 

2.4.1. здiйснювати пошук третiх осiб (в т.ч. iнвесторiв) на фiнансування будiвництва Об’єкту, 

заключати з ними вiдповiднi договори, самостiйно визначати умови цих договорiв, 

контролювати хiд їх виконання, розривати цi договори; 

2.4.2. з метою виконання визначених цим Договором зобов'язань, дiяти спiльно з третiми 



особами та самостiйно укладати з такими особами вiдповiднi договори про спiльну дiяльнiсть 

(в т.ч. договори щодо виконання робiт, надання послуг фактичного та/або юридичного 

характеру). В такому випадку, умови укладених СТОРОНОЮ-2 з третiми особами договорiв 

про спiльну дiяльнiсть, не можуть зменшувати обсяг прав та iнтересiв СТОРОНИ-1, 

передбачених даним Договором. 

2.4.3. самостiйно розмiщувати замовлення на проектно-розвiдувальнi роботи, укладати з 

проектними i розслiдувальними органiзацiями договори на виготовлення проектно-

кошторисної документацiї, здiйснення ними авторського нагляду; 

2.4.4. самостiйно проводити будiвельнi роботи на Об’єктi або залучати до їх виконання 

субпiдряднi органiзацiї, безпосередньо оплачувати виконанi роботи. 

3. ТЕРМIНИ ТА ПОРЯДОК ФIНАНСУВАННЯ БУДIВНИЦТВА 

3.1. Термiни здачi Об’єкту в експлуатацiю встановлюються графiком будiвництва, що 

погоджується СТОРОНАМИ. Строк здачi Об’єкту в експлуатацiю становить 60 (шiстдесят) 

календарних мiсяцiв з моменту пiдписання даного Договору. 

3.2. У випадку якщо СТОРОНА-2 не забезпечить початок будiвельних робiт на Земельнiй 

дiлянцi (реєстрацiї Декларацiї про початок будiвельних робiт) протягом 8 календарних мiсяцiв з 

моменту укладення цього ДОГОВОРУ, СТОРОНА-1 має право на односторонню вiдмову вiд 

цього ДОГОВОРУ. 

3.2.1. Право на односторонню вiдмову вiд ДОГОВОРУ на пiдставi цього пункту виникає у 

СТОРОНИ-1 незалежно вiд обставин за яких СТОРОНА-2 не змогла забезпечити початок 

виконання робiт, окрiм випадкiв, коли це мало мiсце внаслiдок умисних протиправних дiй 

СТОРОНИ-1. 

3.3. Кiнцевий термiн здачi Об’єкту в експлуатацiю може бути змiнено виключно за згодою 

СТОРIН. 

3.4. Фiнансування робiт здiйснюється за кошти СТОРОНИ-2, а також кошти залучених нею 

третiх осiб (в т.ч. iнвесторiв). 

3.5. Платежi та розрахунки за виконанi роботи та послуги здiйснюються СТОРОНОЮ-2 

безпосередньо виконавцям робiт i послуг, постачальникам та iншим органiзацiям, якi 

здiйснюють будiвництво Об’єкту.  

3.6. СТОРОНА-2 має право здiйснювати розрахунки iз третiми особами за виконанi роботи, 

поставлений товар, наданi послуги у натуральнiй формi, в т.ч. шляхом передачi у власнiсть 

таким особам на пiдставi укладених вiдповiдних договорiв частини житлових та/або 

нежитлових примiщень багатоквартирного будинку. 

4. IНШI УМОВИ 

4.1. СТОРОНА-2 має право розпочати будiвельно-монтажнi роботи виключно пiсля отримання 

в установленому порядку дозвiльної документацiї. 

4.2. СТОРОНА-1 передає СТОРОНI-2 на перiод будiвництва i до його закiнчення Земельну 

дiлянку. 

4.3. СТОРОНА-2 вiдповiдає за охорону будiвельного майданчика, його освiтлення, огорожу, 

дотримання санiтарних та протипожежних вимог, складування будiвельних матерiалiв i 

розташування технiки. 

4.4. Об’єкт приймається в експлуатацiю без виконання внутрiшнiх опоряджувальних робiт у 

квартирах та нежитлових примiщеннях. 

4.5. Пiсля здачi Об’єкту в експлуатацiю СТОРОНИ солiдарно прикладають зусиль щодо 

створення об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку та оформлення на його баланс 

Об’єкту та Земельної дiлянки. 

4.6. Пiсля завершення будiвництва СТОРОНА-2 самостiйно розпоряджається житловими та 

нежитловими примiщеннями будинку, в т.ч. вправi передавати профiнансовану площу 

iнвесторам, та третiм особам, на пiдставi вiдповiдних договорiв. 

4.7. За взаємною згодою СТОРОНИ маю право вносити змiни i доповнення до Договору або 

викладати Договiр в новiй редакцiї.  

4.8. Представники СТОРIН, який пiдписують даний Договiр, надають свою згоду на обробку 

своїх персональних даних, зазначених в даному Договорi, з метою здiйснення господарської 



дiяльностi СТОРОНАМИ за даним Договором, та пiдтверджують, що повiдомленi про 

включення їх даних у вiдповiднi бази даних СТОРIН за даним Договором, та пiдтверджують, 

що ознайомленi з правами згiдно iз Законом України «Про захист персональних даних» вiд 

01.06.2010р. 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

5.1. Будь-яка iнформацiя щодо фiнансового стану СТОРIН та обставин щодо виконання цього 

ДОГОВОРУ є суворо конфiденцiйною i не пiдлягає розголошенню СТОРОНАМИ 

безпосередньо або опосередковано будь-якiй третiй особi. 

5.2. СТОРОНИ зобов’язуються вжити всiх необхiдних заходiв щодо виконання умов цього 

ДОГОВОРУ, окремих зобов’язань, пов’язаних з його виконанням. 

5.3. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язкiв за цим ДОГОВОРОМ 

СТОРОНИ несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України з урахуванням 

особливостей, встановлених цим ДОГОВОРОМ. 

5.4. Одностороння вiдмова вiд виконання зобов’язань i одностороння змiна умов цього 

ДОГОВОРУ не допускається, крiм випадкiв, передбачених цим ДОГОВОРОМ та 

законодавством України. 

5.5. В разi невиконання або неналежного виконання однiєю iз СТОРIН своїх зобов’язань за цим 

ДОГОВОРОС друга СТОРОНА має право iнiцiювати розiрвання ДОГОВОРУ. 

5.6. У випадку дострокового розiрвання цього ДОГОВОРУ майновi вiдносини мiж сторонами 

можуть бути врегульованi в т.ч., але не виключно, шляхом: 

5.6.1. продажу за взаємною згодою Об’єкта незавершеного будiвництва та розподiлу отриманих 

вiд такого продажу коштiв в порядку, що визначається додатковою угодою до цього Договору; 

5.6.2. викупу СТОРОНОЮ-1 у СТОРОНИ-2 Об’єкта незавершеного будiвництва. 

5.7. Кожна iз СТОРIН вiдповiдає окремо за своїми зобов’язаннями перед третiми особами. 

5.8. Всi суперечки, що можуть виникнути при виконаннi цього Договору, не врегульованi 

СТОРОНАМИ шляхом переговорiв, вирiшуються в судовому порядку. 

6. ФОРС-МАЖОРНI ОБСТАВИНИ 

6.1. Нi одна iз СТОРIН не несе вiдповiдальнiсть за будь-яке невиконання обов’язковi по даному 

ДОГОВОРУ, якщо це невиконання було наслiдком обставин непереборної сили,що виникли 

пiсля пiдписання ДОГОВОРУ, i якi СТОРОНИ не могли нi передбачити, нi вiдвернути. До 

обставин непереборної сили вiдносяться обставини, якi виникли в результатi дiй сил природи, 

пожежi, паводку, вiйни, якi є поза контролем СТОРIН. 

6.2. СТОРОНА, для якої виникли обставини непереборної сили, зобов’язана в триденний термiн 

повiдомити iншу СТОРОНУ в письмовiй формi. 

7. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Договiр вступає в силу з дня його пiдписання та нотарiального посвiдчення. 

7.2. Договiр припиняє дiю у випадку: 

7.2.1. виконання СТОРОНАМИ своїх обов’язкiв по даному Договору; 

7.2.2. дострокового розiрвання ДОГОВОРУ у встановленому законодавством порядку. 

7.2.3. односторонньої вiдмови вiд ДОГОВОРУ у випадках встановлених цим ДОГОВОРОМ. 

7.3. Даний ДОГОВIР укладено у трьох оригiнальних примiрниках, один з яких залишається на 

зберiганнi у справах приватного нотарiуса Рачинської I.Я., а два iншi видаються СТОРОНАМ 

ДОГОВОРУ, по одному примiрнику кожнiй iз СТОРIН. 

7.4. У випадках, не передбачених цим ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються чинним цивiльним 

законодавством. 

7.5. Пiсля пiдписання цього ДОГОВОРУ усi попереднi переговори за ним (листування, 

попереднi угоди та протоколи про намiри iз питань, що так чи iнакше стосуються Договору) 

втрачають юридичну силу. 

7.6. Доповнення, змiни i уточнення в даний ДОГОВIР можуть вноситися лише за взаємною 

письмовою згодою СТОРIН з обов’язковим складанням письмового документа та їх 

нотарiального посвiдчення.  

8. ПIДПИСИ ТА РЕКВIЗИТИ СТОРIН 

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2 



ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУД» 

 

ЄДРПОУ 01353232 

Юридична адреса: 

79014, м. Львiв,вул. Личакiвська, 128 

Голова правлiння 

____________________ Н.Б. Завальницька  

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

"БУДАЛЬЯНС 2" 

ЄДРПОУ 40037553 

Юридична адреса: 

79044, м. Львiв, вул. Єфремова, 35 

 

______________ З.В. Добрянський 

 

ДОГОВIР СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ 

мiсто Львiв «31» серпня 2017 р. 

Ми, Приватне акцiонерне товариство «ДОБРОБУД», код ЄДРПОУ 01353232, юридична адреса 

79014, м. Львiв, вул. Личакiвська, 128, з однiєї сторони, а в подальшому за текстом ОРЕНДАР, 

в особi Голови правлiння ЗАВАЛЬНИЦЬКОЇ Надiї Богданiвни, реєстрацiйний номер облiкової 

картки платника податкiв – 2634414308, яка проживає за адресою Львiвська область, 

Жовкiвський район, м. Дубляни, вулиця Шевченка, 23/18, дiє на пiдставi повноважень наданих 

Статутом,  

та 

Обслуговуючий кооператив "Житлово-будiвельний кооператив "БУДАЛЬЯНС 2", код ЄДРПОУ 

40037553, юридична адреса 79044, м. Львiв, вул. Єфремова, 35, з iншої сторони, а в 

подальшому за текстом СУБОРЕНДАР, в особi керiвника ДОБРЯНСЬКОГО Зеновiя 

Володимировича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв – 2630915599, який 

проживає за адресою: м. Львiв, вул. Золота, 17/112, дiє на пiдставi повноважень наданих йому 

Статутом, 

разом iменованi надалi в текстi цього ДОГОВОРУ «СТОРОНИ», керуючись положеннями 

чинного законодавства уклали цей ДОГОВIР про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДАР за цим ДОГОВОРОМ передає СУБОРЕНДАРЮ за плату земельну дiлянку, 

визначену п.1.2., в суборенду для проектування, будiвництва та вводу в експлуатацiю 

багатоквартирного житлового будинку (комплексу житлових будинкiв) (надалi по тексту – 

Об'єкт), а СУБОРЕНДАР зобов'язується використовувати земельну дiлянку вiдповiдно до її 

цiльового призначення, здiйснювати плату за користування земельною дiлянкою та виконувати 

iншi вимоги цього ДОГОВОРУ та положення чинного законодавства. 

1.2. Земельна дiлянка, що передається у користування на пiдставi цього ДОГОВОРУ 

знаходиться за адресою Львiвська область, Жовкiвський район, м. Дубляни, вул.В.Великого, 3, 

кадастровий номер 4622710200:01:023:0042 площею 1,0566 га, що перебуває у користуваннi в 

ОРЕНДАРЯ напiдставiДоговору оренди земельної дiлянки вiд 25.08.2015р., укладеного мiж 

ОРЕНДАРЕМ та Дублянською мiською радою Жовкiвського району Львiвської областi 

(Орендодавцемор), зареєстрованого у Реєстрацiйнiй службi Жовкiвського районного 

управлiння юстицiї Львiвської областi 04.09.2015р., про що вчинено запис 11086812 (надалi по 

тексту – Договiр оренди земельної дiлянки) та додаткового договору №2 вiд 25.08.2017р. до 

Договору оренди земельної дiлянки. 

1.3. Цiльове призначення земельної дiлянки на момент укладення цього ДОГОВОРУ – 

будiвництво i обслуговування багатоквартирного i житлового будинку. 

1.4. Вiдповiдно до умов цього ДОГОВОРУ ОРЕНДАР передає СУБОРЕНДАРЮ для 

спорудження на Земельнiй дiлянцi Об'єкта будiвництва (комплексу житлових будинкiв), в т.ч., 

здiйснення такого будiвництва поетапно, окремими чергами, будинками). 



1.5. СУБОРЕНДАР в порядку та на умовах, визначених цим ДОГОВОРОМ, здiйснює оплату за 

користування Земельною дiлянкою, оплату комунальних послуг пов'язаних з використанням 

Земельної дiлянки та несе iншi зобов'язання передбаченi цим ДОГОВОРОМ. 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРIН 

2.1. ОРЕНДАР надає СУБОРЕНДАРЮ такi гарантiї: 

2.1.1. На момент укладення цього ДОГОВОРУ Земельна дiлянка або будь-яка її частина не 

продана, не подарована, або iншим чином не вiдчужена третiм особам, Земельна дiлянка або 

будь-яка її частина не перебуває в суборендi, в заставi, в податковiй заставi, в iпотецi, щодо 

Земельної дiлянки, або будь-якої її частини не iснує будь-яких iнших заборон та обмежень, 

права користування та володiння нею у третiх осiб вiдсутнi, щодо Земельної дiлянки або будь-

якої її частини також вiдсутнi будь-якi судовi справи та претензiї з боку третiх осiб. 

2.2. ОРЕНДАР зобов’язується: 

2.2.1. добросовiсно виконувати зобов’язання орендаря Земельної дiлянки вiдповiдно до чинного 

законодавства України; 

2.2.2. захищати права на Земельну дiлянку вiд посягань третiх осiб; 

2.2.3. передати Земельну дiлянку СУБОРЕНДАРЮ на пiдставi Договору суборенди; 

2.2.4. у випадку необхiдностi звертатись або прибувати до органiв державної влади та мiсцевого 

самоврядування, а також спецiалiзованих органiзацiй та установ для здiйснення представництва 

орендаря Земельної дiлянки з метою вирiшення СУБОРЕНДАРЕМ питань, що пов’язанi з 

будiвництвом Об’єкту та отримання необхiдних дозволiв, технiчних умов та iншої дозвiльної 

документацiї згiдно з встановленим законодавством України порядком; 

2.2.5. виконати усi необхiднi дiї в частинi пiдписання документiв, необхiдних для прийняття 

Об’єкту в експлуатацiю; 

2.2.6. оформити та передати СУБОРЕНДАРЮ в межах своєї компетенцiї свої документи, якi 

передбаченi чинним законодавством України i необхiднi для оформлення СУБОРЕНДАРЕМ 

права власностi на житловi та нежитловi примiщення Об’єктав п’ятнадцятиденний термiн пiсля 

прийняття Об’єкту в експлуатацiю; (та/або прав на об'єкти незавершеного будiвництва чи 

iнших майнових правпов'язаних iз будiвництвом на вказанiй земельнiй дiлянцi. 

2.2.7. не вчиняти умисних протиправних дiй, внаслiдок яких Земельна дiлянка та (або) Об’єкт 

чи будь-яка частина Об’єкта, або будь-яка частина Земельної дiлянки може (можуть) стати 

предметом будь-якого спору мiж будь-якими особами; 

2.2.8. не продавати та не передавати у власнiсть чи заставу Земельну дiлянку до введення 

Об’єкту в експлуатацiю; 

2.2.9. негайно повiдомляти СУБОРЕНДАРЯ про всi обставини, якi заважають, або ставлять пiд 

сумнiв завершення будiвництва Об’єкта. 

2.3. СУБОРЕНДАР зобов’язується: 

2.3.1. використовувати земельну дiлянку за цiльовим призначенням. 

2.3.2. виконувати встановленi щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязi, 

передбаченому законом або договором оренди землi; 

2.3.3. прийняти вiд ОРЕНДАРЯ у користування на пiдставi цього ДОГОВОРУ в суборенду 

Земельну дiлянку; 

2.3.4. здiйснювати плату за користування Земельною дiлянкою в порядку та на умовах 

визначених Договором суборенди з урахуванням наступних особливостей: 

2.3.4.1. визначенi цим пунктом кошти СУБОРЕНДАР сплачує безпосередньо на рахунок 

орендодавця, визначеного Договором оренди Земельної дiлянки; 

2.3.4.2. у випадку, якщо розмiр орендних платежiв, якi здiйснює ОРЕНДАР за Договором 

оренди перевищує розмiр орендних платежiв за Договором суборенди, СУБОРЕНДАР 

зобов'язується сплачувати дану рiзницю на рахунок орендодавця; 

2.3.5. у випадку, якщо прострочення СУБОРЕНДАРЕМ виконання визначених цим 

ДОГОВОРОМ зобов'язань по орендних платежах призвело до нарахування орендодавцем 

штрафних санкцiй за Договором оренди Земельної дiлянки, то СУБОРЕНДАР зобов'язується 

також сплатити на рахунок орендодавця вiдповiднi кошти в розмiрi нарахованих штрафних 

санкцiй:  



3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДIЛЯНКОЮ. 

3.1. На пiдставi цього ДОГОВОРУ СУБОРЕНДАР сплачує здiйснює плату за користування 

земельною дiлянкою у розмiрi 82 959,56 грн. (вiсiмдесят двi тисячi дев'ятсот п'ятдесятдев'ять 

гривень 56 копiйок) за рiк. 

3.2. Плата за користування земельною дiлянкою сплачується на рахунок Орендодавця у 

грошовiй формi розмiром 6 913,30 грн. щомiсячно. 

4. IНШI УМОВИ 

4.1. За взаємною згодою СТОРОНИ мають право вносити змiни i доповнення до ДОГОВОРУ 

або викладати ДОГОВIР в новiй редакцiї.  

4.2. Представники СТОРIН, якi пiдписують даний ДОГОВIР, надають свою згоду на обробку 

своїх персональних даних, зазначених в даному ДОГОВОРI, з метою здiйснення господарської 

дiяльностi СТОРОНАМИ за даним ДОГОВОРОМ, та пiдтверджують, що повiдомленi про 

включення їх даних у вiдповiднi бази даних СТОРIН за даним ДОГОВОРОМ, та 

пiдтверджують, що ознайомленi з правами згiдно iз Законом України «Про захист 

персональних даних» вiд 01.06.2010р. 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

5.1. Будь-яка iнформацiя щодо фiнансового стану СТОРIН та обставин щодо виконання цього 

ДОГОВОРУ є суворо конфiденцiйною i не пiдлягає розголошенню СТОРОНАМИ 

безпосередньо або опосередковано будь-якiй третiй особi. 

5.2. СТОРОНИ зобов’язуються вжити всiх необхiдних заходiв щодо виконання умов цього 

ДОГОВОРУ, окремих зобов’язань, пов’язаних з його виконанням. 

5.3. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язкiв за цим ДОГОВОРОМ 

СТОРОНИ несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України з урахуванням 

особливостей, встановлених цим ДОГОВОРОМ. 

5.4. Одностороння вiдмова вiд виконання зобов’язань i одностороння змiна умов цього 

ДОГОВОРУ не допускається, крiм випадкiв, передбачених цим ДОГОВОРОМ та 

законодавством України. 

5.5. В разi невиконання або неналежного виконання однiєю iз СТОРIН своїх зобов’язань за цим 

ДОГОВОРОМ друга СТОРОНА має право iнiцiювати розiрвання ДОГОВОРУ. 

5.6. Кожна iз СТОРIН вiдповiдає окремо за своїми зобов’язаннями перед третiми особами. 

5.7. Всi суперечки, що можуть виникнути при виконаннi цього ДОГОВОРУ, не врегульованi 

СТОРОНАМИ шляхом переговорiв, вирiшуються в судовому порядку. 

6. ФОРС-МАЖОРНI ОБСТАВИНИ 

6.1. Нi одна iз СТОРIН не несе вiдповiдальнiсть за будь-яке невиконання по даному 

ДОГОВОРУ, якщо це невиконання було наслiдком обставин непереборної сили,що виникли 

пiсля пiдписання ДОГОВОРУ, i якi СТОРОНИ не могли нi передбачити, нi вiдвернути. До 

обставин непереборної сили вiдносяться обставини, якi виникли в результатi дiй сил природи, 

пожежi, паводку, вiйни, якi є поза контролем СТОРIН. 

6.2. СТОРОНА, для якої виникли обставини непереборної сили, зобов’язана в триденний термiн 

повiдомити iншу СТОРОНУ в письмовiй формi. 

7. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Даний договiр укладено строком на 2 роки. 

7.2. ДОГОВIР вступає в силу з дня його державної реєстрацiї та пролонговується у випадку 

двохсторонньогопоновлення строку договору оренди, проте, не бiльш нiж до моменту 

завершення будiвництва Об’єкта.  

7.3. ДОГОВIР припиняє дiю у випадку: 

7.3.1. спливу строку на який цей ДОГОВIР було укладено, якщо сторони за взаємною згодою не 

вирiшили питання про поновлення (продовження) такого строку дiї ДОГОВОРУ. 

7.3.2. виконання СТОРОНАМИ своїх обов’язкiв по даному ДОГОВОРУ; 

7.3.3. дострокового розiрвання ДОГОВОРУ у встановленому законодавством порядку; 

7.4. Даний ДОГОВIР укладено у двох оригiнальних примiрниках, якi видаються СТОРОНАМ 

ДОГОВОРУ, по одному примiрнику кожнiй iз СТОРIН. 

7.5. У випадках, не передбачених цим ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ керуються чинним цивiльним 



законодавством. 

7.6. Пiсля пiдписання цього ДОГОВОРУ усi попереднi переговори за ним (листування, 

попереднi угоди та протоколи про намiри iз питань, що так чи iнакше стосуються ДОГОВОРУ) 

втрачають юридичну силу. 

7.7. Доповнення, змiни i уточнення в даний ДОГОВIР можуть вноситися лише за взаємною 

письмовою згодою СТОРIН з обов’язковим складанням письмового документа та його 

нотарiального посвiдчення.  

 

8. ПIДПИСИ ТА РЕКВIЗИТИ СТОРIН 

 

ОРЕНДАР СУБОРЕНДАР 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОБУД» 

 

ЄДРПОУ 01353232 

Юридична адреса: 

79014, м. Львiв,вул. Личакiвська, 128 

Голова правлiння 

______________________ Н.Б. Завальницька 

МП  

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

"БУДАЛЬЯНС 2" 

ЄДРПОУ 40037553 

Юридична адреса: 

79044, м. Львiв, вул. Єфремова, 35 

Керiвник 

____________________ З.В. Добрянський 

МП 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВIР №2 

до Договору оренди земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га  

з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою  

вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812  

м. Дубляни «25» серпня 2017 р. 

 

Дублянська мiська рада в особi мiського голови Поповича Василя Юрiйовича, що дiє на 

пiдставi Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», з однiєї сторони, та  

ПрАТ «Добробуд» (фактична адреса: вул. В. Великого, 3, м. Дубляни, Жовкiвський р-н, 

Львiвська область, iдентифiкацiйний код юридичної особи 01353232, з iншої сторони, якi є 

сторонами Договору оренди земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з кадастровим 

номером 4622710200:01:023:0042, якi далi за текстом разом iменуються "Сторони", а окремо - 

"Сторона", в особi Голови правлiння ПрАТ «Добробуд» Завальницької Надiї Богданiвни дiйшли 

до взаємної згоди i уклали цей Додатковий договiр вiдповiдно до чинного законодавства про 

наступне: 

1. Сторони вiдповiдно до Рiшення Дублянської мiської ради №38 вiд 23.02.2017р. дiйшли до 

згоди про змiну цiльового призначення земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул. В.Великого, 3 в 

м. Дубляни i орендується у вiдповiдностi до договору оренди, що зареєстрований в 

Реєстрацiйнiй службi Жовкiвського РУЮ 4.09.2015р. за номером 11086812 з будiвництва i 

обслуговування iнших будiвель громадської забудови (03.15) на будiвництво i обслуговування 

багатоквартирного i житлового будинку (02.03). Технiчна документацiя по змiнi цiльового 

призначення земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042 з будiвництва i обслуговування iнших будiвель громадської забудови 

(03.15) на будiвництво i обслуговування багатоквартирного i житлового будинку (02.03) 



пройшла вiдповiдну реєстрацiю у Вiддiлi у Жовкiвському районi Головного управлiння 

Держгеокадастру у Львiвськiй областi (Витяг НВ-4604753212017 вiд 06.03.2017р.) та у ЦНАП 

Жовкiвського району (Iнформацiйна довiдка №82349672 вiд 14.03.2017р.). 

2. У вiдповiдностi до змiни цiльового призначення земельної дiлянки загальною площею 1,0556 

га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042 ПрАТ «Добробуд», як орендар, має право 

здiйснювати будiвництво i обслуговування багатоквартирного i житлового будинку, передавати 

земельну дiлянку або її частину в суборенду для будiвництва i обслуговування 

багатоквартирного i житлового будинку. 

3. Поновити договiр оренди земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з кадастровим 

номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни 

на 5 (п’ять) рокiв термiном дiї до 25 серпня 2022 року. 

4. Нормативна грошова оцiнка Об'єкта оренди станом на «12» червня 2017 року становить 

1659191 грн. 17 коп. (один мiльйон шiстсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто дев’яносто одна грн. 17 

коп.). 

5. Встановити орендну плату за використання земельної дiлянки в розмiрi – 82959 грн. 56 коп. 

(вiсiмдесят двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 56 коп.) за рiк. Орендна плата 

вноситься Орендарем у грошовiй формi та розмiрi 6913 грн. 30коп. на мiсяць щомiсячно. 

6. Даний додатковий договiр є невiд’ємною частиною Договору оренди земельної дiлянки 

загальною площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться 

за адресою вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 

11086812. 

7. Даний додатковий договiр набирає чинностi з «25» серпня 2017 р., укладений у двох 

примiрниках однакової юридичної сили для кожної iз Сторiн. 

Сторона 1 Сторона 2 

Дублянська мiська рада, в особi мiського голови Поповича Василя Юрiйовича дiючого на 

пiдставi  

ст. 42 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» 

ЗКПО 36762986 МФО 825014 

р/р 33215812700288  

код платежу 18010600 ГУДКСУ у Львiвськiй областi 

_________________________________________ 

(пiдпис) 

МП ПрАТ «Добробуд», в особi голови правлiння Завальницької Надiї Богданiвни (паспорт КА 

900006, виданого Жовкiвським РВ УМВС у Львiвськiй областi 21 липня 1998 р.,), код ЄДРПОУ 

01353232, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб 06.12.1995 р. 

23.062005 р. 4151200000005690, р/р 26000000005143 МФО 300023 в ПАТ «Укрсоцбанк» 

79014, Львiвська область, м. Львiв,  

вул. Личакiвська, 128 

______________________________________________ 

(пiдпис) 

МП 

 

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВIР №1 

до Договору оренди земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га  

з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою  

вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812  

м. Дубляни «21» березня 2017 р. 

 

Дублянська мiська рада в особi мiського голови Поповича Василя Юрiйовича, що дiє на 

пiдставi Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», з однiєї сторони, та  

ПрАТ «Добробуд» (фактична адреса: вул. В. Великого, 3, м. Дубляни, Жовкiвський р-н, 

Львiвська область, iдентифiкацiйний код юридичної особи 01353232, з iншої сторони, якi є 

сторонами Договору оренди земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з кадастровим 



номером 4622710200:01:023:0042, якi далi за текстом разом iменуються "Сторони", а окремо - 

"Сторона", дiйшли до взаємної згоди i уклали цей Додатковий договiр вiдповiдно до чинного 

законодавства про наступне: 

1. Сторони вiдповiдно до Рiшення Дублянської мiської ради №38 вiд 23.02.2017р. дiйшли до 

згоди про змiну цiльового призначення земельної дiлянки загальною площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул. В.Великого, 3 в 

м. Дубляни i орендується у вiдповiдностi до договору оренди, що зареєстрований в 

Реєстрацiйнiй службi Жовкiвського РУЮ 4.09.2015р. за номером 11086812 з будiвництва i 

обслуговування iнших будiвель громадської забудови (03.15) на будiвництво i обслуговування 

багатоквартирного i житлового будинку (02.03). 

2. Технiчна документацiя по змiнi цiльового призначення земельної дiлянки загальною площею 

1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042 з будiвництва i обслуговування iнших 

будiвель громадської забудови (03.15) на будiвництво i обслуговування багатоквартирного i 

житлового будинку (02.03) пройшла вiдповiдну реєстрацiю у Вiддiлi у Жовкiвському районi 

Головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi (Витяг НВ-4604753212017 вiд 

06.03.2017р.) та у ЦНАП Жовкiвського району (Iнформацiйна довiдка №82349672 вiд 

14.03.2017р.). 

3. У вiдповiдностi до змiни цiльового призначення земельної дiлянки загальною площею 1,0556 

га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042 ПрАТ «Добробуд», як орендар, має право 

здiйснювати будiвництво i обслуговування багатоквартирного i житлового будинку, передавати 

земельну дiлянку або її частину в суборенду для будiвництва i обслуговування 

багатоквартирного i житлового будинку. 

4. Даний додатковий договiр є невiд’ємною частиною Договору оренди земельної дiлянки 

загальною площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться 

за адресою вул. В.Великого, 3 в м. Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 

11086812. 

5. Даний додатковий договiр набирає чинностi з «21» березня 2017 р., укладений у двох 

примiрниках однакової юридичної сили для кожної iз Сторiн. 

Сторона 1 Сторона 2 

Дублянська мiська рада, в особi мiського голови Поповича Василя Юрiйовича дiючого на 

пiдставi  

ст. 42 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» 

ЗКПО 36762986 МФО 825014 

р/р 33215812700288  

код платежу 18010600 ГУДКСУ у Львiвськiй областi 

 

_____________________________________________ 

(пiдпис) 

МП ПрАТ «Добробуд», в особi голови правлiння Завальницької Надiї Богданiвни (паспорт КА 

900006, виданого Жовкiвським РВ УМВС у Львiвськiй областi 21 липня 1998 р.,), код ЄДРПОУ 

01353232, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб 06.12.1995 р. 

23.062005 р. 4151200000005690, р/р 26000000005143 

МФО 300023 в ПАТ «Укрсоцбанк» 

79014, Львiвська область, м. Львiв,  

вул. Личакiвська, 128 

__________________________________________________ 

(пiдпис) 

МП 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Добробуд" 

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

1 415 1200000 005690 

3. Дата проведення державної реєстрації 

06.12.1995 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

106093.500000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0.000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0.000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

6.000000 

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

45.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

д/н д/н 

д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

не заповнюється вiдповiдно до роздiлу 4 п.5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Личакiвське вiддiлення ПАТ "Укрсоцбанку" 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26000000005143 

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

у іноземній валюті 

д/в 

5) МФО банку 

д/в 



6) поточний рахунок 

д/в 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова правлiння 

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

Завальницька Надiя Богданiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

900006 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

Начальник ВIОЗ ЛДФА 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови правлiння 

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

Демус Андрiй Васильович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 



1 

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

Данi вiдсутнi 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Спостережної ради 

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

Прийма Василь Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Данi вiдсутнi 

6) стаж роботи (років)** 

1 

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

данi вiдсутнi 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

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

Добрянський Зеновiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Данi вiдсутнi 

6) стаж роботи (років)** 

1 

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

Данi вiдсутнi 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

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

Завальницький Богдан Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Данi вiдсутнi 

6) стаж роботи (років)** 

1 

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

Данi вiдсутнi 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Дзiковський Iван Йосипович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Данi вiдсутнi 

6) стаж роботи (років)** 

1 

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

Данi вiдсутнi 

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

12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Мичка Наталiя Iгорiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

000000 

4) рік народження** 

1900 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

1 

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

Данi вiдсутнi 

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



12.05.2016 На термiн згiдно Статуту Товариства 

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди - вiдсутнiй. Посадовi повноваження i обов'язки визначенi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовою особою 

не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 
Завальницька Надiя Богданiвна  19526 4.601130 19526 0 0 0 

Заступник 

Голови 

правлiння 

Демус Андрiй Васильович 000000 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Спостережної 

ради 

Прийма Василь Михайлович 000000 100695 23.727891 100695 0 0 0 

Член 

Спостережної 

ради 

Добрянський Зеновiй 

Володимирович 
000000 2000 0.471282 2000 0 0 0 

Член 

Спостережної 

ради 

Завальницький Богдан 

Iванович 
000000 2368 0.557998 2368 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Дзiковський Iван Йосипович 000000 2293 0.540325 2293 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

Комiсiї 
Мичка Наталiя Iгорiвна 000000 2000 0.471282 2000 0 0 0 

Усього 128882 30.369910 128882 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
привілейовані 

іменні 

Прийма Василь Михайлович 100695 23.727891 100695 0 

Усього 100695.000000 23.727900 100695.000000 0.000000 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
30.10.2017 

Кворум 

зборів** 
98.679100 

Опис 

П Р О Т О К О Л №1 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 

ПрАТ «Добробуд» 

30 жовтня 2017 року м. Львiв 

Станом на 24.10.2017 року Статутний капiтал ПрАТ "ДОБРОБУД" становить 106 093,50 грн. (сто 

шiсть тисяч дев’яносто три гривнi 50 копiйок), який роздiлений на 424'374 шт. (чотириста двадцять 

чотири тисячi триста сiмдесят чотири) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль 

гривень 25 копiйок). 

У перелiку власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "ДОБРОБУД", складеному станом на 24 годину 

24 жовтня 2017 року зареєстровано 178 фiзичних осiб, якi володiють 424'374 акцiями, що становить 

100 % вiд статутного капiталу Товариства. 

Для визначення кворуму прийнятi 179'578 (сто сiмдесят дев’ять тисяч п’ятсот сiмдесят вiсiм) штук 

простих iменних акцiй Товариства, що становить 42,3160 % вiд Статутного капiталу Товариства та 

100% всiх голосуючих акцiй, якi надають право голосу з усiх питань порядку денного загальних 

зборiв. 

Згiдно ст. 41 Закону України “Про акцiонернi товариства” Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» вiд30 жовтня 2017 року визнаються правомочними i це дозволяє утворити робочi органи 

зборiв та приступити до розгляду питань порядку денного. 

Голосування на зборах здiйснюється бюлетенями для голосування, за принципом одна акцiя один 

голос. Бюлетенi засвiдченi у спосiб визначений Наглядовою радою Товариства. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Обрання Лiчильної комiсiї. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв. 

3. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. 

4. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. 

5. Затвердження результатiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк, визначення порядку розподiлу 

прибуткiв (покриття збиткiв, затвердження строку та порядку виплати дивiдендiв). 

6. Затвердження та схвалення правочинiв, у тому числi значних, укладених товариством протягом 

2017 року. 

7. Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих 

значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону 

України «Про акцiонернi товариства».  

8. Схвалення (затвердження) вчинених правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть та надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння ПрАТ «Добробуд», який повiдомив про те, що Наглядовою радою 

затверджено умови договору на органiзацiю проведення загальних зборiв акцiонерiв i, вiдповiдно 

призначити лiчильну комiсiю у складi 2 осiб – Брунець Т.Г. та Фесенко Р.I., (представникiв ТОВ 

"Балтiк Фiнанс Груп"). 

Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: представникiв депозитарної установи 

Брунець Т.Г., Фесенко Р.I. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: акцiонера Прийму В.М., який запропонував обрати головою Загальних зборiв – 

Завальницьку Надiю Богданiвну, секретарем – Добрянського Зеновiя Володимировича. 

Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Завальницьку Надiю Богданiвну, секретарем 

– Добрянського Зеновiя Володимировича. 



Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння ПрАТ «Добробуд», який зачитав звiт про роботу товариства за 2016 рiк та 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Мiж акцiонерами вiдбулось 

обговорення заслуханих звiтiв. Пiсля цього Голова правлiння запропонував затвердити оголошенi та 

заслуханi звiти. 

Вирiшили: Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк 

затвердити. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння ПрАТ «Добробуд», який зачитав звiт Наглядової ради, наголосив на 

основних моментах її роботи у 2016 роцi. Зауважень та пропозицiй щодо роботи Наглядової ради не 

надходило. Запропонував затвердити оголошений та заслуханий звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 

Вирiшили: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння ПрАТ «Добробуд», який повiдомив, що за результатами господарсько-

фiнансової дiяльностi Товариства в 2016 роцi чистого прибутку не було i Товариство закiнчило 

фiнансовiй рiк iз збитками. Запропонував стосовно порядку розподiлу прибутку за результатами 

господарсько-фiнансової дiяльностi за 2016 рiк по причинi його вiдсутностi рiшення зборами не 

приймати, а збитки, понесенi Товариством в результатi господарсько-фiнансової дiяльностi за 2016 

рiк, покривати за рахунок прибуткiв, якi планується отримати Товариством в майбутнiх перiодах. 

Голова зборiв акцiонерiв поставив цю пропозицiю на голосування. 

Вирiшили: Затвердити запропонований порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння, який повiдомив, що протягом 2017 року укладалися правочини, в тому 

числi значнi, а саме:  

1. Додатковий договiр №1 до Договору оренди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 

номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни, що 

зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 21 березня 2017 р. 

2. Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 2017 р. 

3. Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни вiд 23 квiтня 

2017 р. 

4. Додатковий договiр №2 до Договору оренди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим 

номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни, що 

зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 25 серпня 2017 р. 

5. Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни вiд 31 серпня 

2017 р. 

6. Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим 

кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2», посвiдченого 31 березня 2017 р. 

нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстрованого в реєстрi за 

№3421 вiд 11 жовтня 2017р. 

Вирiшили: Затвердити та схвалити правочини, у тому числi значнi, якi укладенi товариством 

протягом 2017 року. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння, який повiдомив, що в 2017-2018 роках товариством планується провести 

операцiї та заключити значнi правочини щодо отримання кредитiв, заключення договорiв спiвпрацi та 

суборенди. На виконання цього Виконавчому органу Товариства доцiльно надати повноваження на 



пiдписання договорiв (правочинiв), щодо вiдчуження основних засобiв та майна Товариства, вартiсть 

яких перевищують 50 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «Добробуд». Запропоновано – 

надати повноваження Головi Правлiння ПрАТ «Добробуд» на пiдписання значних правочинiв, а саме 

договорiв, розпоряджень на вiдчуження майна та основних засобiв ПрАТ «Добробуд», вартiсть яких 

становить 50 та бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства. 

У разi наявностi заяв вiд акцiонерiв, що голосували проти даного питання - викуп у них акцiй 

проводити за цiною, яка затверджена Наглядовою радою Товариства на пiдставi оцiнки цiнних 

паперiв, складеної станом на 29.09.2017 року суб'єктом оцiночної дiяльностi. 

Вирiшили: Надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «Добробуд» на пiдписання значних 

правочинiв, а саме договорiв, розпоряджень на вiдчуження майна та основних засобiв ПрАТ 

«Добробуд», вартiсть яких становить 50 та бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства. У разi 

наявностi заяв вiд акцiонерiв, що голосували проти даного питання - викуп у них акцiй проводити за 

цiною, яка затверджена Наглядовою радою Товариства на пiдставi оцiнки цiнних паперiв, складеної 

станом на 29.09.2017 року. 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: Голову правлiння, який повiдомив, що протягом 2017 року укладалися правочини щодо 

яких є заiнтересованiсть, в тому числi значнi, а саме:  

1. Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 2017 р. 

2. Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни вiд 23 квiтня 

2017 р. 

3. Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни вiд 31 серпня 

2017 р. 

4. Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим 

кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2», посвiдченого 31 березня 2017 р. 

нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстрованого в реєстрi за 

№3421 вiд 11 жовтня 2017р. 

Зазначено, що данi правочини здiйснювались з метою пiдвищення ефективностi функцiонування 

Товариства i надалi iснуватиме необхiднiсть здiйснення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть. 

Вирiшили: Схвалити та затвердити вчиненi правочини, щодо яких є заiнтересованiсть та надати згоду 

на вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть 

Голосували: “ЗА” 124589 голосiв ( 100%); “ПРОТИ” 0 голосiв ( 0%); “УТРИМАЛИСЯ” 0 голосiв ( 

0%). 

Рiшення прийняте одноголосно. 

Голова зборiв повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, всiм подякував за увагу i 

закрив збори. 

Голова Загальних зборiв Завальницька Н.Б. 

Секретар Загальних зборiв Добрянський З.В. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.12.2001 83/13/1/01 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку України 

UA4000190144 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.250000 424374.000000 106093.500000 100.000000 

Опис 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про 

деметерiалiзацiю. Цiннi папери до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
13.500000 13.500000 0.000000 0.000000 13.500000 13.500000 

будівлі та 

споруди 
13.500000 13.500000 0.000000 0.000000 13.500000 13.500000 

машини та 

обладнання 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

транспортні 

засоби 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

земельні ділянки 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

інші 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

будівлі та 

споруди 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

машини та 

обладнання 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

транспортні 

засоби 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

земельні ділянки 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

інвестиційна 

нерухомість 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

інші 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Усього 13.500000 13.500000 0.000000 0.000000 13.500000 13.500000 

Опис В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова 

вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiвпiсля вирахування суми накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiввiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного 

перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 13,5тис. грн., на 

кiнець - 13,5тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтногоперiодудорiвнює 214.3 тис. грн., 

на кiнець - 222.1 тис. грн. Для нарахування амортизацiїоб'єктiв основних засобiв використовується 

прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних 

матерiальнихактивiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, 

iнших необоротних матерiальнихактивiв та нематерiальнихактивiв - прямолiнiйний метод. 

Загальна балансова вартiстьзапасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок 

звiтногоперiоду 0 тис. грн., на кiнець - 0 тис. грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

-253.200000 -253.200000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
106.100000 106.100000 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

106.100000 106.100000 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв 

та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з 

урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 359,3 тис.грн. 

Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 359,3 

тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Вимагається зменшення статутного капiталу. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0.000000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000000 X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000000 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 366.100000 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 366.100000 X X 

Опис: Зобов'язання - це заборгованiстьпiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i 

погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiвпiдприємства, 

що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдображаються у бухгалтерському облiку та 

фiнансовiйзвiтностiтiлькитодi, коли: - їх оцiнка може бути достовiрно визначена; - 

iснуєвiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення. 

Станом на 31.12.2015 р. зобов'язання товариства становлять 366.1 тис грн. 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» 

0 63.8 0 

Кiлькiсть 

договорiв, 

розпоряджень 

на вiдчуження 

майна та 

основних 

засобiв ПрАТ 

«Добробуд», 

вартiсть яких 

становить 50 

та бiльше 

вiдсоткiв вiд 

вартостi 

активiв 

Товариства; 

вартiсть 

активiв 63,8 

тис.грн.; 

вартiсть 

правочину не 

визначалася; 

загальна 

кiлькiсть 

голосуючих 

акцiй - 

424374, 

кiлькiсть 

голосуючих 

акцiй, що 

зареєстрованi 

для участi у 

загальних 

зборах - 

124589, 

кiлькiсть 

голосуючих 

акцiй, що 

проголосували 

«за» - 124589 

та «проти» - 0. 

Рiшення 

прийняте 

одноголосно.  

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 

Опис: 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiвв. а 

саме  

Надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «Добробуд» на пiдписання значних правочинiв, а саме договорiв, розпоряджень на вiдчуження 

майна та основних засобiв ПрАТ «Добробуд», вартiсть яких становить 50 та бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства; 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину не визначалася; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» 

0 63.8 0 

Додатковий договiр №1 

до Договору оренди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни, що 

зареєстрований 

4.09.2015р. за номером 

11086812 вiд 21 березня 

2017 р. строкове платне 

користування 

земельною дiлянкою, 

наданою для 

будiвництва i 

обслуговування 

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

багатоквартирного i 

житлового будинку, яка 

знаходиться в м. 

Дубляни, вул. В. 

Великого, 3 на територiї 

Дублянської мiської 

ради Жовкiвського 

району, Львiвської 

областi; вартiсть активiв 

63,8 тис.грн.; вартiсть 

правочину не 

визначалася; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Додатковий договiр №1 до Договору оренди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка  знаходиться за 

адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 21 березня 2017 р. 

строкове платне користування земельною дiлянкою, наданою для будiвництва i обслуговування багатоквартирного i житлового будинку, яка знаходиться 

в м. Дубляни, вул. В. Великого, 3 на територiї Дублянської мiської ради Жовкiвського району, Львiвської областi; 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину не визначалася; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно 

2 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд»  

0 63.8 0 

Договiр про спiльну 

дiяльнiсть з 

Обслуговуючим 

кооперативом 

«Житлово-будiвельний 

кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 

березня 2017 р. Шляхом 

об'єднання зусиль, 

майна, коштiв i 

майнових спiльно 

здiйснювати виробничо-

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/d 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

господрську дiяльнiсть. 

вартiсть активiв 63,8 

тис.грн.; вартiсть 

правочину не 

визначалася; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 2017 р. 

Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть. 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину не визначалася; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

3 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» 

59.7 63.8 93.6 

Договiр суборенди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 23 квiтня 

2017 р. Надання 

земельної дiлянки в 

суборенду вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 

59,7 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

93,6%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 23 квiтня 2017 р. 

Надання земельної дiлянки в суборенду  

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 59,7 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 93,6%; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

4 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» 

83 63.8 130 

Додатковий договiр №2 

до Договору оренди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни, що 

зареєстрований 

4.09.2015р. за номером 

11086812 вiд 25 серпня 

2017 р. оренда 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 

83,0 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi 

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

130,0%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Додатковий договiр №2 до Договору оренди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка  знаходиться за 

адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни, що зареєстрований 4.09.2015р. за номером 11086812 вiд 25 серпня 2017 р. 

оренда земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в м.Дубляни  

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 83,0 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 130,0%; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

5 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд»  

83 63.8 130 

Договiр суборенди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 31 серпня 

2017 р. Надання 

земельної дiлянки в 

суборенду вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 

83,0 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

130,0%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/ 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 31 серпня 2017 р. 

Надання земельної дiлянки в суборенду  

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину – 83,0 тис. грн. 

спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 130,0%; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

6 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» 

0 63.8 0 

Договiр про внесення 

змiн та доповнень до 

Договору про спiльну 

дiяльнiсть з 

Обслуговуючим 

кооперативом 

«Житлово-будiвельний 

кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2», 

посвiдченого 31 березня 

2017 р. нотарiусом 

Львiвського мiського 

нотарiального округу 

Рачинською I.Я., 

зареєстрованого в 

реєстрi за №3421 вiд 11 

жовтня 2017р. Шляхом 

об'єднання зусиль, 

майна, коштiв i 

майнових спiльно 

здiйснювати виробничо-

господрську дiяльнiсть. 

вартiсть активiв 63,8 

тис.грн.; вартiсть 

правочину не 

визначалася; загальна 

31.10.2017 http://dobrobyd.bfg.lviv.ua/d 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424374, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi 

у загальних зборах - 

124589, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: 

Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2», посвiдченого 31 березня 2017 р. нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстрованого в реєстрi за 

№3421 вiд 11 жовтня 2017р. 

Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть. 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

вартiсть правочину не визначалася; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 42'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд»  

0 63.8 0 

Договiр про спiльну 

дiяльнiсть з 

Обслуговуючим 

кооперативом 

31.10.2017 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Житлово-будiвельний 

кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 

березня 2017 р. Шляхом 

об'єднання зусиль, 

майна, коштiв i 

майнових спiльно 

здiйснювати виробничо-

господрську дiяльнiсть. 

Добрянський Зеновiй 

Володимирович - є 

посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 

424'374, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi 

у загальних зборах - 

124589, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а саме: 

Договiр про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 2» вiд 31 березня 2017 р. 

Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть. 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадовою особою органу ПрАТ "Добробуд" (членом Наглядової ради) та членом виконавчого органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК "Будальянс 2", тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ 

"Добробуд" та ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не визначалася; 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

2 30.10.2017 

30.10.2017 р. 

Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» прийнято 

рiшення про надання 

згоди на вчинення 

правочинiв, щодо 

вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а 

саме: Договiр суборенди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 23 квiтня 

2017 р. Надання 

земельної дiлянки в 

суборенду Добрянський 

Зеновiй Володимирович 

- є посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

правочину – 59,7 тис. 

59.7 63.8 93.6 

30.10.2017 р. 

Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» прийнято 

рiшення про надання 

згоди на вчинення 

правочинiв, щодо 

вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а 

саме: Договiр суборенди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 23 квiтня 

2017 р. Надання 

земельної дiлянки в 

суборенду Добрянський 

Зеновiй Володимирович 

- є посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

правочину – 59,7 тис. 

31.10.2017 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

грн. вартiсть активiв 

63,8 тис.грн.; 

спiввiдношення вартостi 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

93,6%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

грн. вартiсть активiв 

63,8 тис.грн.; 

спiввiдношення вартостi 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

93,6%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а саме: 

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 23 квiтня 2017 р. 

Надання земельної дiлянки в суборенду  

Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадовою особою органу ПрАТ "Добробуд" (членом Наглядової ради) та членом виконавчого органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК "Будальянс 2", тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ 

"Добробуд" та ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не визначалася; 

вартiсть правочину – 59,7 тис. грн. 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 93,6%; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

3 30.10.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд»  

83 63.8 130 

Договiр суборенди 

земельної дiлянки 

площею 1,0556 га з 

кадастровим номером 

4622710200:01:023:0042, 

яка знаходиться за 

адресою 

вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 31 серпня 

2017 р. Надання 

земельної дiлянки в 

суборенду Добрянський 

Зеновiй Володимирович 

31.10.2017 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- є посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

правочину – 83,0 тис. 

грн. вартiсть активiв 

63,8 тис.грн.; 

спiввiдношення вартостi 

правочину до вартостi 

активiв товариств – 

130,0%; загальна 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй - 424'374, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi 

для участi у загальних 

зборах - 124589, 

кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а саме: 

Договiр суборенди земельної дiлянки площею 1,0556 га з кадастровим номером 4622710200:01:023:0042, яка знаходиться за адресою вул.В.Великого, 3 в 

м.Дубляни вiд 31 серпня 2017 р. 

Надання земельної дiлянки в суборенду  

Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадовою особою органу ПрАТ "Добробуд" (членом Наглядової ради) та членом виконавчого органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК "Будальянс 2", тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ 

"Добробуд" та ЖБК "Будальянс 2". 

вартiсть правочину не визначалася; 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вартiсть правочину – 83,0 тис. грн. 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

спiввiдношення вартостi правочину до вартостi активiв товариств – 130,0%; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 

4 30.10.2017 

30.10.2017 р. 

Загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ 

«Добробуд» прийнято 

рiшення про надання 

згоди на вчинення 

правочинiв, щодо 

вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а 

саме: Договiр про 

внесення змiн та 

доповнень до Договору 

про спiльну дiяльнiсть з 

Обслуговуючим 

кооперативом 

«Житлово-будiвельний 

кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2», 

посвiдченого 31 березня 

2017 р. нотарiусом 

Львiвського мiського 

нотарiального округу 

Рачинською I.Я., 

зареєстрованого в 

реєстрi за №3421 вiд 11 

жовтня 2017р. Шляхом 

об'єднання зусиль, 

майна, коштiв i 

майнових спiльно 

здiйснювати виробничо-

господрську дiяльнiсть. 

Добрянський Зеновiй 

Володимирович - є 

посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

0 63.8 0 

Договiр про внесення 

змiн та доповнень до 

Договору про спiльну 

дiяльнiсть з 

Обслуговуючим 

кооперативом 

«Житлово-будiвельний 

кооператив 

«БУДАЛЬЯНС 2», 

посвiдченого 31 березня 

2017 р. нотарiусом 

Львiвського мiського 

нотарiального округу 

Рачинською I.Я., 

зареєстрованого в 

реєстрi за №3421 вiд 11 

жовтня 2017р. Шляхом 

об'єднання зусиль, 

майна, коштiв i 

майнових спiльно 

здiйснювати виробничо-

господрську дiяльнiсть. 

Добрянський Зеновiй 

Володимирович - є 

посадовою особою 

органу ПрАТ 

"Добробуд" (членом 

Наглядової ради) та 

членом виконавчого 

органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК 

"Будальянс 2", тому 

вiдповiдно до ст. 71 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

Вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

31.10.2017 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що 

є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Закону України "Про 

акцiонернi товариства" є 

заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочину мiж 

ПрАТ "Добробуд" та 

ЖБК "Будальянс 2". 

Вартiсть правочину не 

визначалася; вартiсть 

активiв 63,8 тис.грн.; 

загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 

424'374, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi 

у загальних зборах - 

124589, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 

424'374, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

зареєстрованi для участi 

у загальних зборах - 

124589, кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що 

проголосували «за» - 

124589 та «проти» - 0. 

Рiшення прийняте 

одноголосно. 

Опис: 

30.10.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Добробуд» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiстьу, а саме: 

Договiр про внесення змiн та доповнень до Договору про спiльну дiяльнiсть з Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будiвельний кооператив «БУДАЛЬЯНС 

2», посвiдченого 31 березня 2017 р. нотарiусом Львiвського мiського нотарiального округу Рачинською I.Я., зареєстрованого в реєстрi за №3421 вiд 11 жовтня 

2017р. 

Шляхом об'єднання зусиль, майна, коштiв i майнових спiльно здiйснювати виробничо-господрську дiяльнiсть. 

Добрянський Зеновiй Володимирович - є посадовою особою органу ПрАТ "Добробуд" (членом Наглядової ради) та членом виконавчого органу (одноосiбним 

керiвником) ЖБК "Будальянс 2", тому вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" є заiнтересованiсть у вчиненнi правочину мiж ПрАТ 

"Добробуд" та ЖБК "Будальянс 2". 

Вартiсть правочину не визначалася; 

вартiсть активiв 63,8 тис.грн.; 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 424'374, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 124589, кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 124589 та «проти» - 0. Рiшення прийняте одноголосно. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

30.10.2017 31.10.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

30.10.2017 31.10.2017 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.10.2017 31.10.2017 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Данi вiдсутнi 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

Данi вiдсу 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
Данi вiдсутнi 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

Данi вiдсутнi 01.01.1900 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

- - -  

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

Данi вiдсутнi 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** відмова від висловлення думки 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) ПОЯСНЕННЯ 

щодо непроведення аудиторської перевiрки в товариствi ПрАТ 

"Добробуд", 

у 2017 роцi 

У зв'язку iз тим, що попереднiм керiвництвом пiдприємства не 

передано дiючому керiвництву майно ПрАТ "Добробуд", а також 

всiєї органiзацiйно-виробничої та установчої документацiї, що 

унеможливлює належну органiзацiю виробничо-господарської та 

фiнансової дiяльностi ПрАТ "Добробуд", перебування пiдприємства 

у кримiнальному провадженнi стосовно зловживань попереднiм 

керiвництвом товариства i вiдсутнiстю коштiв на рахунку 

пiдприємства, стало неможливим i здiйснення аудиту виробничо-

господарської дiяльностi ПрАТ "Добробуд". 

Номер та дата договору на проведення аудиту Данi вiдсутнi 

01.01.1900 



Дата початку та дата закінчення аудиту 01.01.1900 

01.01.1900 

Дата аудиторського висновку (звіту) 01.01.1900 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
0.0 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа X  

Інше (запишіть): Данi вiдсутнi Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Данi вiдсутнi Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачрговi збори у звiтному роцi не проводились Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Позачрговi збори у звiтному роцi 

не проводились 

Інше (зазначити) Позачрговi збори у звiтному роцi 

не проводились 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

Позачрговi збори у звiтному 

роцi не проводились 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних 

зборів зазначається причина їх непроведення 

Позачрговi збори у звiтному 

роцi не проводились 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Данi вiдсутнi 

 



Данi вiдсутнi 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
1 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  комiтетiв у складi наглядової ради 

не створювалось 

Інші (запишіть)  комiтетiв у складi наглядової ради 

не створювалось 

 

Данi вiдсутнi 

Данi вiдсутнi 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  члени наглядової ради не 

отримують винагороди 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): компетентнiсть  X 



 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  документи надавались Головою 

спостережної ради 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Ні Ні Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Ні Ні Ні 



Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік  X  

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Голова правлiння 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Данi вiдсутнi 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 



Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  з власної iнiцiативи 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Так, уже ведемо переговори з iноземним iнвестором    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 



депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: 

корпоративного управлiння товариством не приймались  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння товариством не приймались  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року: кодекс (принципи, правила) 

корпоративного управлiння товариством не приймались 

 

 

 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Добробуд" 
за ЄДРПОУ 01353232 

Територія  за КОАТУУ 4610137200 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 45.20 

Середня кількість 

працівників 
  

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  

Адреса, телефон 
79014, Львiвська, Личакiвський, м. Львiв, 

вул. Личакiвська, 128, (067) 6702535 
 

 

Форма № 1-м 

1. Баланс 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.000000 0.000000 

Основні засоби: 1010 13.500000 13.500000 

- первісна вартість 1011 13.500000 13.500000 

- знос 1012 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0.000000 0.000000 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.000000 0.000000 

Інші необоротні активи 1090 0.000000 0.000000 

Усього за розділом I 1095 13.500000 13.500000 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0.000000 0.000000 

- у тому числі готова продукція 1103 0.000000 0.000000 

Поточні біологічні активи 1110 0.000000 0.000000 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0.000000 0.000000 



Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.000000 0.000000 

- у тому числі податок на прибуток 1136 0.000000 0.000000 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.000000 0.000000 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0.000000 0.000000 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4.800000 4.800000 

Витрати майбутніх періодів 1170 0.000000 0.000000 

Інші оборотні активи 1190 45.500000 45.500000 

Усього за розділом II 1195 50.300000 50.300000 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0.000000 0.000000 

Баланс 1300 63.800000 63.800000 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 106.100000 106.100000 

Додатковий капітал 1410 10.000000 10.000000 

Резервний капітал 1415 0.000000 0.000000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -369.300000 -369.300000 

Неоплачений капітал 1425 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Усього за розділом I 1495 -253.200000 -253.200000 

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0.000000 0.000000 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 0.000000 0.000000 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0.000000 0.000000 

- товари, роботи, послуги 1615 0.000000 0.000000 

розрахунками з бюджетом 1620 0.000000 0.000000 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0.000000 0.000000 

- зі страхування 1625 0.000000 0.000000 

- з оплати праці 1630 0.000000 0.000000 

Доходи майбутніх періодів 1665 0.000000 0.000000 

Інші поточні зобов'язання 1690 317.000000 317.000000 

Усього за розділом IІІ 1695 317.000000 317.000000 

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу та групами вибуття 
1700 0.000000 0.000000 

Баланс 1900 63.800000 63.800000 



2. Звіт про фінансові результати 

за 12 місяців р. 

Форма N 2-м 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0.000000 0.000000 

Інші операційні доходи 2120 0.000000 0.000000 

Інші доходи 2240 0.000000 0.000000 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.000000 0.000000 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Інші витрати 2270 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 0.000000 0.000000 

Податок на прибуток 2300 ( 0.000000 ) ( 0.000000 ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 0.000000  0.000000  

 

Примітки до 

балансу 

Дебiторськазаборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в 

балансi за чистою реалiзацiйноювартiстю та становить на початок звiтного 

перiоду 0 тис. грн., на кiнець - 0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 0 тис. грн., на кiнець - 0 

тис. грн.). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2017 року 

становить 0 тис. грн., на кiнець 2017 року - 0 тис. грн. 

Примітки до 

звіту про 

фінансові 

результати 

Iншi операцiйнi витрати за звiтнийперiод становлять 0 тис. грн. Чистий збиток 

за 2017р.становить 0 тис.грн. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, 

та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 

Керівник Завальницька Надiя Богданiвна 

Головний 

бухгалтер 

д/в 

 


