Титульний аркуш
27.10.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 317-21
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Булах I.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05391057
4. Місцезнаходження: 04212, Київська обл., Київ, Богатирська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 412-84-10, (044) 412-76-03
6. Адреса електронної пошти: corp@kiev.obolon.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://obolon.ua/ua/about/shareholders

27.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

X
X

Емiтент розкриває консолiдовану промiжну фiнансову звiтнiсть. Консолiдована
промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента буде розкрита не пiзнiше останнього числа
другого мiсяця, наступного за звiтним.
Таблиці «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та
«Інформація про собівартість реалізованої продукції» не заповнюються оскільки
Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна
промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за
класифікатором видів економічної діяльності.
Облiгацiї протягом звiтного перiоду не випускались - iнформацiя вiдсутня.
Iншi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускались - iнформацiя вiдсутня.
Похiднi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускались - iнформацiя вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду значнi правочини не вчинялись, рiшення про надання згоди
на вчинення правочинiв не приймалось - iнформацiя вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не
вчинялись, рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв не приймалось iнформацiя вiдсутня.
Борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду не випускались - iнформацiя вiдсутня.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"
2. Дата проведення державної реєстрації
29.06.1993
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
32512700
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
3157
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.05 - Виробництво пива
11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод
10.32 - Виробництво фруктових i овочевих сокiв
9. Органи управління підприємства
Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв, Президент, Наглядова рада, Ревiзiйна
комiсiя, Виконавчий - Генеральний директор.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Акціонери згідно реєстру

н/д

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
н/д

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб: 0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті АТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
2) IBAN UA303204780000026008924439342
3) поточний рахунок UA303204780000026008924439342
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті АТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
5) IBAN UA303204780000026008924439342
6) поточний рахунок UA303204780000026008924439342

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
1
2
3
4
5
Лiцензiя на виробництво
9901082018000 08.05.2018 Державна Податкова Служба 08.05.2023
алкогольних напоїв
25
України
Опис
Прогнозується продовження строку дiї лiцензiї
Лiцензiя на право оптової
9902082018000 28.07.2018 Державна фiскальна служба 28.07.2023
торгiвлi алкогольними напоями,
41
України
крiм сидру та перрi (без
додавання спирту)
Опис
Прогнозується продовження строку дiї лiцензiї
Лiцензiя на право оптової
9902092020000 11.08.2020 Державна Податкова Служба 11.08.2025
торгiвлi алкогольними напоями
46
України
- сидром та перрi (без
додавання спирту)
Опис
Прогнозується продовження строку дiї лiцензiї
Лiцензiя на право здiйснення
н/д
14.01.2021 Державна служба України з 14.01.2026
господарської дiяльностi з обiгу
лiкарських засобiв та
прекурсорiв (списку 2 таблицi
контролю за наркотиками
IV) Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв : (придбання;
зберiгання; використання;
знищення; ввезення на
територiю України)
Опис
Прогнозується продовження строку дiї лiцензiї
Лiцензiя на право зберiгання 2654041420190 04.11.2019 Державна Податкова Служба 04.11.2021
пального для потреб власного
0009
України
споживання чи промислової
переробки
Опис
Прогнозується продовження строку дiї лiцензiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Блощаневич Сергiй Михайлович
3. Рік народження
1951
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
52
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, Голова Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шпраха Василь Васильович
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пейко Валерiй Петрович
3. Рік народження
1953
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
46
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради-Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бахов Iван Iванович
3. Рік народження
1953
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
49
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ваннiкова Катерина Василiвна
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кришталь Людмила Григорiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Петренко Володимир Iллiч
3. Рік народження

1952
4. Освіта
середня
5. Стаж роботи (років)
50
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ярешко Андрiй Олександрович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кравець Сергiй Васильович
3. Рік народження
1952
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гарбарчук Олена Петрiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища

5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Онищук Любов Iванiвна
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
42
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Горбань Iван Миколайович
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
43
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Голоско Анатолiй Леонiдович
3. Рік народження
1968
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Наглядової ради
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
Президент
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Слободян Олександр В'ячеславович
3. Рік народження
1956
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, Президент
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Полюхович Олег Григорович
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, Голова Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бiляк Павло Павлович
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у

персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лiсiцина Олена Сергiївна
3. Рік народження
1959
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Литвиненко Наталiя Федорiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Стрiлець Сергiй Павлович
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, член Ревiзiйної комiсiї
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Семьошкiн Ярослав Миколайович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, Головний будiвельник
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.
1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Булах Iгор Васильович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ОБОЛОНЬ", 05391057, Генеральний директор
7. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбувалось.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АБ "УКРГАЗБАНК"
АБ "УКРГАЗБАНК"
АБ "БАНК КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
АБ "БАНК КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
АТ "АЛЬФА БАНК"
АБ "БАНК КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
н/д
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
н/д
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
н/д
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
н/д
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
н/д
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
1271536

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

15.06.2021
15.06.2021
30.03.2020
25.11.2019
30.09.2021
14.02.2019

782397
300000
34916
26576
72900
54747

5,3
11,9
12
6
11,5
6

14.06.2026
14.06.2026
22.11.2022
22.11.2022
31.05.2022
22.11.2022

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
1271536

X
X

X
X

Дата
виникнення

н/д

Дата
погашення
X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
18.05.2011 204/10/1/11

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Територiальне
UА
Акція
Бездокумента
100
325127
32512700
100
управлiння ДКЦПФР в
4000120521
проста
рні іменні
м. Києвi та Київськiй
бездокумент
областi
арна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється поза бiржею. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними
паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру: акцiї до/з
бiржового реєстру не включались/виключались.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
05513371
4. Місцезнаходження
24400, Вiнницька обл., Бершадський район, мiсто Бершадь, вулиця Покровська, будинок 1
5. Опис
91,87% у статутному капiталi, права акцiонера згiдно статуту
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЯТЬКIВЦI"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
13640534
4. Місцезнаходження
78200, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Заводська, 3
5. Опис
96,63% у статутному капiталi, права акцiонера згiдно статуту
1. Найменування
ДП ПрАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛIВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
22985686
4. Місцезнаходження
31000, Хмельницька обл., Красилiвський район, мiсто Красилiв, вулиця Будiвельна, будинок 3
5. Опис
100% у статутному капiталi, права згiдно статуту
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПИВОВАРНЯ ЗIБЕРТА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
00382533
4. Місцезнаходження
08500, Київська обл., мiсто Фастiв, вулиця Пушкiна, будинок 3
5. Опис
100% у статутному капiталi, права учасника згiдно статуту
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
03386313

4. Місцезнаходження
04212, м. Київ, 04212, м.Київ, вулиця Богатирська, будинок 1
5. Опис
30,3% у статутному капiталi, права акцiонера згiдно статуту
1. Найменування
IП "ОБОЛОНЬ-РУСЬ"
2. Організаційно-правова форма
Іноземне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
191115479
4. Місцезнаходження
220037, Республiка Бiлорусь, м. Мiнськ, вул. Передова, б. 91, примiщення 12.
5. Опис
100% у статутному капiталi, права згiдно статуту
1. Найменування
С.П. ТОВ "ОБОЛОНЬ"-АУРЕЛIЯ
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
1012600016
4. Місцезнаходження
MD-2020, Республiка Молдова, м. Кишинiв, вул. Анкара, б. 6
5. Опис
70% у статутному капiталi, права згiдно статуту
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ОБОЛОНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38398870
4. Місцезнаходження
04214, м.Київ, Оболонський район, вулиця Пiвнiчна, будинок 26
5. Опис
66,7% у статутному капiталi, права учасника згiдно статуту
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
00383053
4. Місцезнаходження
42700, Сумська обл., мiсто Охтирка, вулиця Батюка, будинок 23
5. Опис
92,7% у статутному капiталi, права акцiонера згiдно статуту

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані: телефон та адреса
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного електронної пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
1
2
3
02.09.2013
Ячник Олександр Миколайович
(044) 201-47-75, corp@kiev.obolon.ua
Досвiд роботи корпоративного секретаря: 8 рокiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попереднє мiсце
роботи: ПАТ "Оболонь", головний фахiвець з управлiння корпоративними правами.
Опис
Функцiональнi обов'язки - вiдповiдно до Положення про Корпоративного
секретаря. Попереднього корпоративного секретаря на пiдприємствi не було.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про
загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
Дата випуску
1
18.05.2011

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Територiальне
управлiння
ДКЦПФР в м. Києвi
та Київськiй областi

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

4
UA4000120521

5
н/д

6
н/д

7
н/д

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі
Дата
реєст
рації
випус
ку

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

1
2
3
4
5
6
7
18.05.
204/10/1/11
UA4000120521
325 127
32 512 700
325 127
78 030
2011
Опис:
Акцiї акцiонерних товариств, якi належать юридичнiй особi, що перебуває пiд контролем такого акцiонерного товариства, не враховуються при визначеннi кворуму
загальних зборiв та не дають права участi у голосуваннi на загальних зборах.

ХV. Проміжний звіт керівництва
У звiтному перiодi на дiяльнiсть Товариства та його фiнансовi показники негативно впливали
нестабiльна полiтико-економiчна ситуацiя, втрата контролю над частиною територiї на Сходi
країни та Криму, значне скорочення традицiйних ринкiв збуту продукцiї, нестабiльна ситуацiя
на ринку сировини, зростання вартостi сировини, допомiжних матерiалiв та енергоносiїв,
недостатня купiвельна спроможнiсть населення, нестабiльнiсть нормативно - правового поля,
ситуацiя з поширенням коронавiрусної хвороби COVID-19.
Основними ризиками, якi впливають на господарську дiяльнiсть Товариства, є валютний ризик,
ризик лiквiдностi, процентний та кредитний ризики. Керiвництво переглядає та затверджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Товариство здiйснює свої операцiї переважно в таких валютах: гривня, долар США та євро.
Офiцiйнi курси цих валют до гривнi встановлюються Нацiональним банком України.
Товариство експортує свою продукцiю до європейських та iнших країн; купує обладнання в
рiзних країнах; залучає значнi суми кредитiв та позик в iноземнiй валютi. Кредити та позики,
торговельна дебiторська та кредиторська заборгованiсть в iноземнiй валютi призводять до
виникнення валютного ризику. Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування
зазначених валютних ризикiв.
Ризик лiквiдностi
Задачею Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням та гнучкiстю у
використаннi умов кредитування, що надаються постачальниками та банками.
Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою
лiквiднiсть, залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними
iнструментами.
Процентний ризик
Основний процентний ризик пов'язаний, в основному, з процентними кредитами та позиками з
плаваючими процентними ставками. Згiдно з полiтикою Товариства, управлiння процентними
витратами здiйснюється з використанням боргових iнструментiв як з фiксованими, так i з
плаваючими процентними ставками. Керiвництво аналiзує ринковi процентнi ставки з
достатньою регулярнiстю з метою мiнiмiзацiї процентного ризику.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають Товариство на значнi кредитнi ризики, в
основному включають кошти в банках, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Грошовi кошти розмiщуються в українських фiнансових установах, якi вважаються такими, що
мають мiнiмальний ризик невиконання зобов'язань на момент внесення коштiв.
Товариство здiйснює торговi операцiї з вiдомими, кредитоспроможними третiми сторонами.
Полiтика Товариства полягає в тому, що всi замовники, якi бажають працювати на умовах
кредиту, мають пройти вiдповiднi процедури пiдтвердження кредитоспроможностi. Крiм цього,
залишки дебiторської заборгованостi постiйно контролюються Товариством, завдяки чому
ймовiрнiсть виникнення безнадiйних боргiв є незначною.
27 серпня у Києвi вiдбулась головна подiя у сферi пивоварiння та виробництва безалкогольних,
слабоалкогольних i зброджених напоїв - XXIV Мiжнародний конкурс пива.

За пiдсумками оцiнювання ПрАТ "ОБОЛОНЬ" отримало найбiльшу кiлькiсть головних вiдзнак
за досягнення у виробництвi продукцiї високої якостi.
Чотири найвищi нагороди у головних пивних та безалкогольних категорiях - кубки Гран-прi
завоювали:
Пиво "PUBSTER" - "За високу якiсть пива свiтлого 8,0-11,9% стилю Свiтлий Лагер (Pale
Lager) 2021 року";
Пиво "hike Premium" - "За найвищу якiсть пива свiтлого Премiум Лагер" (Premium Lager) 2021
року";
Пиво "hike ZERO 0.0" - "За найвищу якiсть пива безалкогольного (Alcohol-free) 2021 року";
Безалкогольний напiй "Живчик з соком яблука" - "За найвищу якiсть безалкогольного напою
2021 року";
"Оболонь" також отримала шiстнадцять золотих медалей за високу якiсть напоїв, тим самим
пiдтвердивши свiй статус компанiї, що виготовляє продукти найвищого гатунку.
Золотими медалями нагороджено:
Пиво "Оболонь Свiтле" - "За високу якiсть пива свiтлого стилю Свiтлий Лагер (Pale Lager)
2021 року";
Пиво "OBOLON PREMIUM EXTRA BREW" - "За високу якiсть пива свiтлого Премiум Лагер"
(Premium Lager) 2021 року";
Пиво "GOLDEN CASTLE EXPORT" - "За високу якiсть пива спецiального (Special beer) 2021
року";
Пиво "Germanarich" - "За високу якiсть пива свiтлого стилю Свiтлий Лагер (Pale Lager) 2021
року";
Пиво "hike BLANCHE" - "За високу якiсть пива спецiального (Special beer) 2021 року";
Пиво "Зiберт Свiтле" - "За високу якiсть пива свiтлого стилю Свiтлий Лагер (Pale Lager) 2021
року";
Сидр "Sidro Villa Bianca con gusto Fragolino" Rosso - "За високу якiсть збродженого напою
(сидру) 2021 року";
Сидр "Sidro Villa Bianca con gusto Fragolino" Bianco - "За високу якiсть збродженого напою
(сидру) 2021 року";
Сидр "Ciber Rose" - "За високу якiсть збродженого напою (сидру)" 2021 року;
Мiнеральна вода "Оболонська сильногазована" - "За високу якiсть мiнеральної води 2021
року";
Мiнеральна вода "Оболонська 2" негазована - "За високу якiсть мiнеральної води 2021 року";
Безалкогольний напiй "Живчик з соком яблука" негазований - "За високу якiсть
безалкогольного напою 2021 року";
Безалкогольний напiй "Живчик Smart Cola" - "За високу якiсть безалкогольного напою 2021
року";
Безалкогольний напiй "Живчик Le'Kvas смак яблука" - "За високу якiсть квасу живого
бродiння 2021 року";
Безалкогольний напiй "Живчик Le'Kvas смак смородина" - "За високу якiсть квасу живого
бродiння 2021 року";
Безалкогольний напiй "Живчик Le'Kvas смак слива" - "За високу якiсть квасу живого бродiння
2021 року";
Пишаємось тим, що збагачуємо український ринок напоїв лише якiсною продукцiєю!

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Наскiльки це вiдомо промiжний звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю,
що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та
органiзованi товарнi ринки". Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства буде мiстити
достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та
збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, у рамках
консолiдованої фiнансової звiтностi, та буде розкрита не пiзнiше останнього числа другого
мiсяця, наступного за звiтним.

