Титульний аркуш

19.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 63/1/8
(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).

Голова правлiння



Мцрач  П.С.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01035058
4. Місцезнаходження: 43000, Україна, Волинська обл., мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня,1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 23-01-04, (0332) 23-01-04
6. Адреса електронної пошти: vvp.lutsk.ua@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк i направити в НКЦПФР. Протокол №14
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http// vvp.prat.ua/emitents/reports/year/2018
22.04.2019

(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
X
21. 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

22. 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
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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 станом на кінець звітного року

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Емiтент в iнштх юридичних особах участi не приймає.
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як згiдно чинного законодавства емiтент не потребує обовязкового визначення рейтингової оцiнки.
Емiтент  фiлiалiв або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Судових справ емiтент не має.
Штрафних санкцiй емiтент не має.
Iнформцiя про змiну акцiонерiв,  яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня
Емiтент облiгацiї не випускав.
Емiтент iншi цiннi папери не випускав.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду емiтент власних акцiй не викуповував.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв(крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв  цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутня.
Дивiденти в звiтному роцi не нараховувались i не виплачувались.
В звiтному перiодi рiшення про попереднє надання згоди про  на вчинення значних правочинiв не приймалися.
В звiтному перiодi  вчинення значних правочинiв не було.
В звiтному перiодi  iнформацiя про вчинення правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдсутня.
Аудит фiнансової дiяльностi емiтента аудитором не проводився.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникла протягом звiтного перiоду, вiдсутня

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	27.10.1992
4. Територія (область)
	Волинська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	375817,32
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
	68.20 - Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	43.13 - Розвiдувальне бурiння
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Луцьк
2) МФО банку
	322313
3) Поточний рахунок
	26005000013378
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м.Луцьк
5) МФО банку
	322313
6) Поточний рахунок
	26036000002154

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1
2
3
4
20.04.2011
01.05.2011
Пiзлова Валентина Олексiївна
0332 23-10-47, vvp.lutsk.ua@gmail.cjm
Опис
Пiзлова В.О. з 1998 року вела реєстр власникiв iменних цiнних паперiвзакритого акцiонерного товариства iнститут "Волиньводпроект" i до проведення дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв i передачi реєстру Зберiгачу в 2010 роцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв  - 22 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав - 1245,3 тис.грн. Фонд оплати працi за 2018 рiк склав - 1685,6 тис.грн. Фонд оплати працi за 2018 рiк збiльшився на 440,3 тис.грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до жодного об 'єднання пiдприємств. 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Пiдприємство проводить самостiйну дiяльнiсть.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї  з боку третiх осiб  протягом звiтного року не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Згiдно наказу про органiзацiю облiку та облiкової полiтики при нарахування амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовуються наступнi методи : для обєктiв основних засобiв  груп 3,4,5,6,9 - прямолiнiйний метод; для малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв - нараховується амортизацiя в розмiрi 100% вартостi таких обєктiв у першому мiсяцi їх використання;

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент,  за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, не було.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом останнiх п'яти рокiв  значних придбань або вiдчуження активiв  не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Орендованих основних засобiв товариство не має. Необоротнi активи утримуються за рахунок доходiв товариства. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства,   немає. Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення, або удосконалення основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства дуже впливають частi  внесення змiн до законодавчих документiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
На пiдприємствi достатньо робочого капiталу для поточних проблем.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду - 453 тис.грн.. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 23 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Придбання для проведення топографо-геодезичних зйомок супутникового геодезичного приймача (ГНСС), а також використання безпiлотних лiтальних апаратiв. Отримання сертифiкатiв iнженерiв-проектувальникiв в частинi охорони навколишнього природнього середовища, кошторисної документацiї, проектування дорiг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Кошти на  дослiдження та розробки не планувались i не витрачались..

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя про результати фiнансово-господарської дiяльностi емiтента за останнiх три роки :
за 2016 рiк  - нерозподiлений прибуток - 112,8 тис.шрн.,  чистий прибуток - 15,7 тис.грн.;
за 2017 рiк -  нерозподiлений прибуток - 172,6 тис.шрн.,  чистий прибуток - 59,8 тис.грн.;
за 2018 рiк -  нерозподiлений прибуток - 234,3 тис.шрн.,  чистий прибуток - 61,7 тис.грн.;


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Наглядова рада
Голова наглядової ради
член наглядової ради
член наглядової ради
член наглядової ради
член наглядової ради
Ничипорук Юрiй Пигасiйович
Залiзнюк Микола Михайлович
Бiгун Анатолiй Феодосiйович
Мельник Вiктор Миколайович
Правлiння
Голова правлiння
заступник голови правлiння
член правлiння
член правлiння
член правлiння
Мiрач Павло Степанович
Юзвяк Роман Iванович
Кулай Любов Матвiївна
Пiзлова Валентина Олексiївна 
Хвисюк Анатолiй Костянтинович
Рквiзiйна комiсiя
Голова ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
Марчук Iрина Петрiвна
Шмиговська Валентина Петрiвна
Римарук Зоя Семенiвна

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
	Мiрач Павло Степанович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1944
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	52
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки головою правлiння.Компетенцiя, повноваження, обов'язки голови правлiння визначаються Статутом Товариства.Винагорода в грошовiй та натуральнiй формi, крiм зарплати, посадовiй особi емiтента в звiтному перiодi не виплачувалась.У звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 52 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 24 роки.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду голови правлiння ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) Посада
	заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Юзвяк Роман Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ iнститут "Волиньводпроект",головний iнженер проектiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом правлiння.Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена правлiння визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 41 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 15  рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного iнженера проектiв   ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	головний бухгалтер, член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кулай Любов Матвiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	середня спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Волинський фiлiал iнституту "Волиньводпроект", бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом правлiння.Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена правлiння визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 22  роки .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера    ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Пiзлова Валентина Олексiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	48
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", завiдувач техархiвом
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом правлiння.Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена правлiння визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 6 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду завiдувача техархiвом     ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Хвисюк Анатолiй Костянтинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ iнститут "Волиньводпроект", начальник партiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом правлiння.Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена правлiння визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 14 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного спецiалiста     ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ничипорук Юрiй Пигасiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ЗАТ iнститут "Волиньводпроект", головний iнженер проектiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки головою наглядової ради Компетенцiя, повноваження, обов'язки голови наглядової ради  визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадовою особою емiтента є - 10 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного архiтектора проектiв    ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Залiзнюк Микола Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1943
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", головний iнженер проектiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом наглядової ради Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена наглядової ради  визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 10 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного iнженера проектiв    ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бiгун Анатолiй Феодосiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", завiдувач групою
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.)  обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена наглядової ради  визначаються Статутом Товариства. .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадовою особою емiтента є - 3 роки .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду завiдувача групою   ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мельник Вiктор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1957
5) Освіта
	середня
6) Стаж роботи (років)
	43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", завiдувач групою
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.)  обрано термiном на 3 роки членом наглядової ради Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена наглядової ради  визначаються Статутом Товариства. .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 3 роки .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймавє посаду завiдувача групою   ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", протягом останнього року на пiдприємствi не працює..Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Марчук Iрина Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки головою ревiзiйної комiсiї Компетенцiя, повноваження, обов'язки голови ревiзiйної комiсiї  визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 8 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду iнженера-проектувальника     ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шмиговська Валентина Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1951
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) припинено повноваження i обрано повторно термiном на 3 роки членом ревiзiйної комiсiї Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена ревiзiйної комiсiї  визначаються Статутом Товариства. В  звiтному перiодi змiн у персональному складi  посадових осiб  не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 41 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 6 рокiв .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду iнженера-гiдротехнiка      ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


1) Посада
	член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Римарук Зоя Семенiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект", агрохiмiк
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.04.2016, обрано 3
9) Опис
	Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 22.04.2016р.) обрано термiном на 3 роки членом  ревiзiйної комiсiї Компетенцiя, повноваження, обов'язки члена ревiзiйної комiсiї  визначаються Статутом Товариства. .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Посадовою особою емiтента є - 3 роки .Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду агрохiмiка    ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект".Посад на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 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
Привілейо-вані іменні
1
2
3
4
5
6
7
голова правлiння
Мiрач Павло Степанович

1 901
27,36
1 901
0
заступник голови правлiння
Юзвяк Роман Iванович

435
6,26
435
0
головний бухгалтер,член правлiння
Кулай Любов Матвiївна

112
1,61
112
0
член правлiння
Пiзлова Валентина Олексiївна

133
1,91
133
0
член правлiння
Хвисюк Анатолiй Костянтинович

43
0,62
43
0
голова наглядової ради
Ничипорук Юрiй Пигасiйович

220
3,17
220
0
член наглядової ради
Залiзнюк Микола Михайлович

250
3,6
250
0
член наглядової ради
Бiгун Анатолiй Феодосiйович

200
2,88
200
0
член наглядової ради
Мельник Вiктор Миколайович

255
3,67
255
0
голова ревiзiйної комiсiї
Марчук Iрина Петрiвна

80
1,15
80
0
член ревiзiйної комiсiї
Шмиговська Валентина Петрiвна

16
0,23
16
0
член ревiзiйної комiсiї
Римарук Зоя Семенiвна

83
1,19
83
0
Усього
3 728
53,65
3 728
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам вiдсутня.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/в
д/в
д/в, д/в, д/в р-н, д/в, д/в
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
66 фiзичних осiб - акцiонерiв
100
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства

2. Інформація про розвиток емітента
Волинська експедицiя "Укрдiпроводгосп" згiдно наказу Iнституту "Укрдiпроводгосп" №1428 вiд 17.12.1969 року  реорганiзована у Волинський фiлiал iнституту "Укрдiпроводгосп". Волинський фiлiал iнституту "Укрдiпроводгосп" був  01.01.1992 року лiквiдований наказом Держводгоспу №23 вiд 25.10.1991 року з передачею функцiй правонаступництва Волинському проектно-вишукувальному орендному пiдприємству "Волиньводпроект". На пiдставi його приватизацiї згiдно з рiшенням Установчих зборiв вiд 21.02.1994р. (протокол №1) засноване закрите акцiонерне товариство iнститут "Волиньводпроект" з функцiєю правонаступництва (наказ №1 вiд 30.03.94р.). Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та на основi протоколу загальних зборiв акцiонерiв з 1 листопада 2010 року  Закрите акцiонерне товариство iнститут "Волиньводпроект" перейменовано в Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект" (скорочено ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект"), наказ №1 вiд 01.11.2010 року. ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект" є правонаступником усiх попереднiх органiзацiй. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй. Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням
характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Емiтентом не приймався власний Кодекс корпоративного управлiння. Основнi принципи корпоративного управлiння викладенi в Статутi Товариства.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не застосовується

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Власний Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не розроблявся та не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
27.04.2018
Кворум зборів
82,89
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
    1  Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.               
    2  Обрання голови та секретаря загальних зборiв.                                        
    3. Затвердження  регламенту проведення зборiв.                                         
    4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на зборах Товариства.                                                                 
    5. Звiт  правлiння про результати фiнансово-господарської     дiяльностi Товариства за 2017 рiк.                                                                                     
    6. Звiт наглядової ради про результати дiяльностi за 2017 рiк.                    
    7. Звiт  та висновки ревiзiйної  комiсiї про результати  дiяльностi Товариства у 2017 роцi.                                                                                
    8. Затвердження рiчного балансу.
    Рiшення з питань порядку денного приймалися 4165 голосами , якi  зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.     Пропозицiй до порядку денного не надходило.                                                        
    Загальнi збори скликалися за рiшенням Наглядової ради.                             
    Позачерговi  загальнi збори не скликалися.



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 (зазначити)
Корпоративний секретар за рiшенням наглядової ради

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 відсотками акцій

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 (зазначити)


Які 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 зменшення 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 (зазначити)
Позачерговi збори не скликалися

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)
Позачерговi збори не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
4
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)
Комiтети не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети не створено

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
Ничипорук Юрiй Пигасiйович
голова наглядової ради

X
Опис:

Залiзнюк Микола Михайлович
член наглядової ради

X
Опис:

Мельник Вiктор Миколайович
член наглядової ради

X
Опис:

Бiгун Анатолiй Феодосiйович
член наглядової ради

X
Опис:


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 (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
       В звiтному роцi були проведенi 4 засiдання Наглядової ради Товариства.( Протокол №8 вiд 23.03.2018р.,  Протокол №9 вiд 17.04.2018р., Протокол №10 вiд 30.07.2018р., Протокол №11 вiд 26.12.2018р)      На  засiданнях Наглядової ради  приймались рiшення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, рiшенням Наглядової ради обрано аудитора Товариства, затверджено звiт голови правлiння про результати господарської дiяльностi за 2017 рiк, затверджено фiнансовий звiт головного бухгалтера за 2017 рiк.  Прийнято рiшення щодо порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, затверджено форму та текст бюлетенiв для голосування, порядок голосування на зборах. Вирiшувались господарськi питання, проводився аналiз виробничої дiяльностi. 

Як 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)
Винагорода членам наглядової ради не нараховувалась i не виплачувалась.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Голова правлiння - Мiрач Павло Степанович        
Заступник голови правлiння - Юзвяк Роман Iванович                                                           
Член правлiння - Кулай Любов Матвiiвна                                
Член правлiння - Пiзл
Голова i члени виконавчого органу в своїй роботi повиннi :     
     Керуватися  чинним законодавством України, Статутом Товариства, актами внутрiшнього регулювання Товариства.                                                                  Дiяти в iнтересах Товариства.                                                                                          
     Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
     Брати участь у засiданнях Правлiння , i при необхiдностi - в засiданнях Наглядової ради.                                                                                                                    Дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз            виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах      третiх осiб.  
     Своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Опис
                      Засiдання та прийнятi рiшення                                                                             
        У 2018 роцi було  проведено 5 засiдань членiв правлiння: Протокол №8 вiд 07.03.2018р., Протокол №9 вiд 16.04.2018р., Протокол №10 вiд 31.05.2018р., Протокол №11 вiд 30.07.2018р., Протокол №12 вiд 10.08.2018р..  на яких вирiшувались питання щодо пiдвищення якостi проектно-вишукувальних робiт, скорочення термiнiв виконання робiт , пiдводилися пiдсумки роботи  по пiдроздiлах, вирiшувались господарськi питання. 

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

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 відбувалися 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
так
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
ні
ні
так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
так
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
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
ні
ні
ні
ні
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
ні
ні
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
ні
ні
ні
ні
Статут та внутрішні документи
ні
ні
ні
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 відсотками голосів

X
Інше (зазначити)


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Мiрач Павло Степанович

27,36
2
Юзвяк Роман Iванович

6,26

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
6 948
1 923
У голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв мають право акцiонери, якi є власниками голосуючих акцiй та якi вiдповiдно до чинного законодавства здiйснили вiдповiднi дiї щодо вiдкриття рахунку у цiнних паперах у депозитарнiй установi та зарахування акцiй на свiй рахунок. Акцiонери, якi не здiйснили зазначених дiй, право голосу за акцiями не мають. Обмеження прав участi у загальних зборах немає. 


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Наглядова рада.                                                                                                                                                                                                                                   Члени наглядової ради обираються та вiдкликаються виключно Загальними зборами акцiонерiв. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради. Повноваження членiв Наглядової ради припиняються в разi прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в iнших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом. Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi ради  членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв та затверджується загальними зборами Товариства.
Правлiння                                                                                                                                                                                                                                            Голова правлiння  i члени правлiння обираються загальними зборами Товариства  на 3 роки. Кiлькiсть членiв правлiння - 5 осiб.
Ревiзiйна комiсiя.                                                                                                                                                                                                                                            Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв iз числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Комiсiя обирається в складi З осiб. Голову комiсiї призначають її члени з помiж себе. Рiшення про обрання приймається простою бiльшiстю голосiв вiд складу комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя обирається для проведення разової (спецiальної) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3 роки.


9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства.
Члени наглядової ради обираються iз числа акцiонерiв, повноваження яких затверджуються рiшенням загальних зборiв Товариства.
Наглядова рада Товариства складається iз 4 осiб з числа акцiонерiв. Кожний член наглядової ради має один голос.
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради iз їх числа простою кiлькiстю голосiв та затверджується загальними зборами Товариства, органiзовує роботу ради, скликає засiдання та головує на них, 
вiдкриває загальнi збори та органiзовує обрання секретаря загальних зборiв Товариства.
Засiдання наглядової ради скликається за iнiцiативою його голови, або на вимогу члена наглядової ради i вважаються правомочними якщо на них присутнi не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi їх членiв.
Рiшення наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв, а у разi рiвного розподiлу голосiв, голос голови є вирiшальним.
Засiдання проводяться в мiру їх необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.	-
Протокол засiдання наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:                                                                                                                                                                     
-               затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi здiяльнiстю Товариства;
-	пiдготовка порядку денного загальних зборiв,прийняття рiшення про дату їх проведення;
-	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю правлiння Товариства;
-	прийняття рiшення : про продаж акцiй акцiонерами; про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв та їх викуп (крiм акцiй);
-	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
-	надання та вiдкликання повноважень голови ї членiв правлiння та iнших органiв Товариства;	
-	обрання аудитора та реєстратора;
-	визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у них;
-	вирiшення питань: в разi перетворення Товариства; про виникнення значних правочинiв; про визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним;
-	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради товариства в межах положень передбачених Законом "Про акцiонернi товариства".
Правлiння                                                                                                                                                                                                                                    Виконавчим органом Товариства є правлiння Товариства.                                                                                                                                                     Правлiння Товариства складається iз 5 членiв :  
   -     голови правлiння ;                                                                                                                                                                                                                                    -    заступника голови правлiння ;                                                                                                                                                                                                                 -    трьох членiв правлiння.                                                                                                                                                                                                                 Голова правлiння обирається загаль&ими зборами Товариства на З роки.                                                                                                                                         До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв товариства та наглядової ради.Персональний склад правлiння формує голова i виносить його на затвердження загальними зборами акцiонерiв.Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень, або його вiдсутностi, повноваження голови за рiшенням правлiння здiйснює його заступник.                                                                                                                                                                          Правлiння пiдзвiтне у своїй дiяльностi загальним зборам акцiонерного товариства наглядовiй радi i зобов'язане не пiзнiше нiж через два мiсяця пiсля закiнчення фiнансового року передати загальним зборам Товариства зведений рiчний звiт за пiдсумками господарської дiяльностi.  
Ревiзiйна комiсiя                                                                                                                                                                                                                             
Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв iз числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Комiсiя обирається в складi З осiб. Голову комiсiї призначають її члени з помiж себе. Рiшення про обрання приймається простою бiльшiстю голосiв вiд складу комiсiї.                                   Ревiзiйна комiсiя обирається для проведення разової (спецiальної) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3 роки.                                                                                                                                                                                                    Перевiрка фiнансово-господарського стану Товариства проводиться ревiзiйною комiсiєю щороку.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарського стану Товариства проводиться якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявленi зловживання допущенi членами правлiння чи iншими службовими особами. Iнiцiатором проведення цiєї перевiрки може виступити ревiзiйна комiсiя, загальнi збори, наглядова рада, правлiння або акцiонери (акцiонер), якi на момент подання вимоїн сукупно володiють не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
Спецперевiрку може проводити аудитор на вимогу та за рахунок акцiонерiв(акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно володiють не менше нiж 10% простих акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, вiльно приходити на загальнi збори та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя звiтує лише перед загальними зборами Товариства, яким надає результати проведеної перевiрки. При необхiдностi ревiзiйна комiсiя має право залучати для проведення перевiрок незалежних експертiв.
Членам ревiзiйної комiсiї безперешкодно надаються необхiднi бухгалтерськi звiти та iншi документи i матерiали.
Результати ревiзiї оформляються висновком, у який заноситься iнформацiя про :
-	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
-	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Висновок перевiрки передається ревiзiйною комiсiєю загальним зборам акцiонерiв, без якого загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс.















10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СЕРКО"  20135311)
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"у Звiтi про корпоративне управлiння 
приватного акцiонерного товариства "Iнститут  "Волиньводпроект"  за 2018 рiк

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Iнститут  "Волиньводпроект"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,  що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.




Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Мiрач Павло Степанович
1 901
27,36
1 901
0
Юзвяк Роман Iванович
435
6,26
435
0
Усього
2 336
33,62
2 336
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
6 948
54,09
Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: - на участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери-власники простих акцiй  мають переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. Порядок реалiзацiї акцiонером свого переважного права придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiй визначається чинним законодавством України. Акцiонери мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицiй акцiонерiв про продаж акцiй та строк сплати їх вартостi. Строк викупу акцiй не може перевищувати одного року. Письмова пропозицiя акцiонера про продаж акцiй товариству є безвiдкличною. Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть та визначається на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть. Цiна викупу акцiй затверджується Наглядовою радою, крiм випадкiв: - розмiщення акцiй пiд час заснування Товариства; - розмiщення акцiй пiд час злиття, приєднання, подiлу, видiлу Товариства. Оплата акцiй, що викуповуються, здiйснюється у грошовiй формi. У разi смертi акцiонера його акцiї переходять у власнiсть до його спадкоємцiв. Спадкоємцi чинним порядком заносяться до системи облiку акцiонерiв. Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; -оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України.


немає
Примітки:
Акцiї на фондову бiржу не виставлялись  та до лiстингу не включенi.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний 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)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.11.2010
45/03/1/10
Волинське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000104301
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
54,09
6 948
375 817,32
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами  на ринках не здiйснюється

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Бiгун Анатолiй Феодосiйович
200
2,87
200
0
Залiзнюк Микола Михайлович
250
3,6
250
0
Кулай Любов Матвiiїна
112
1,61
112
0
Марчук Iрина Петрiвна
80
1,15
80
0
Медведєва Ольга Василiвна
180
2,59
180
0
Мiрач Павло Степанович
1 901
27,36
1 901
0
Ничипорук Юрiй Пигасiйович
220
3,17
220
0
Пiзлова Валентина Олексiївна
133
1,91
133
0
Римарук Зоя Семенiвна
83
1,19
83
0
Хвисюк Анатолiй Костянтинович
43
0,62
43
0
Шмиговський Микола Савич
32
0,46
32
0
Юзвяк Роман Iванович
435
6,26
435
0
Шмиговська Валентина Петрiвна
16
0,23
16
0
Мандзяк Любов Василiвна
57
0,82
57
0
Шевчук Григорiй Степанович
102
1,47
102
0
Усього
3 844
55,31
3 844
0

10. 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 реєстрації випуску
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.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
12.11.2010
45/03/1/10
UA4000104301
6 948
375 817,32
5 025
0
0
Опис:
Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень немає.


XIII. 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, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
446
440
0
0
446
440
  будівлі та споруди
410
386
0
0
410
386
  машини та обладнання
19
26
0
0
19
26
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
17
28
0
0
17
28
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
446
440
0
0
446
440
Опис
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдсутнi.
Будiвлi i споруди знаходяться у задовiльному станi. Використовується прямолiнiйний спосiб нарахування амортизацiї. За 2018 рiк нараховано амортизацiї в сумi 36 тис.грн. Термiн користування будiвель i споруд - 20 рокiв, машин i транспортних засобiв - 5 рокiв. Ступiнь зносу будiвель i споруд - 50%, обладнань i транспортних засобiв - 95%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
763
702
Статутний капітал (тис.грн)
376
376
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
376
376
Опис
Розрахункова вартiсть чистих активiв визначається рiзницею мiж загальною вартiстю активiв стр.1300 балансу i поточних зобовязань стр.1695 балансу.
Висновок
Вiдповiдає вимогам законодавства вартостi чистих активiв, розмiру 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
X
X
у тому числі:

0

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
X

Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
187
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
187
X
X
Опис
В звiтному перiодi емiтент кредити банку не брав.
Зобов'язань  за цiнними паперами не має. Податкових зобов'язань не має. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 591-04-24
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
Згiдно до Закону про депозитарну систему ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Надає послуги  емiтенту щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватна аудиторська фiрма "Серко"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
20135311
Місцезнаходження
43005, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, м.Луцьк, вул. 8-го Березня, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№0383
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(0332) 23-22-20
Факс

Вид діяльності
Аудитор (аудиторська  фiрма) , яка надає аудиторськi послуги
Опис
Аудиторська фiрма "Серко" надає послуги ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект" щодо аудиту фiнансової звiтностi емiтента .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03680, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 498-38-15
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку
Опис
Державна установа Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" надає послуги емiтенту з оприлюднення ркгульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку та подання звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2019.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут "Волиньводпроект"
за ЄДРПОУ
01035058
Територія
Волинська область, м.Луцьк
за КОАТУУ
0710100000
Організаційно-правова форма господарювання
Приватне підприємство
за КОПФГ
120
Вид економічної діяльності
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
за КВЕД
71.12
Середня кількість працівників, осіб: 31
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 43000, Волинська обл., мiсто Луцьк, вул. 8-го Березня,1, (0332) 23-01-04

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
446,1
439,9
    первісна вартість
1011
1529,2
1556,8
    знос
1012
(1083,1)
(1116,9)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
446,1
439,9
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
128,9
151,4
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
70,1
118,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
2,7
4,5
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
46,9
48
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
145,6
187,9
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
394,2
510,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
840,3
950,3

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
375,8
375,8
Додатковий капітал
1410
151,3
151,3
Резервний капітал
1415
1,8
1,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
172,6
234,3
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
701,5
763,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
0
    розрахунками з бюджетом
1620
62,6
54,4
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
1,3
0,2
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
74,9
132,5
Усього за розділом III
1695
138,8
187,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
840,3
950,3

2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
2521
1981,4
Інші операційні доходи
2120
932
769,8
Інші доходи
2240
8,5
3,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
3461,5
2754,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(1770,7)
(1357,3)
Інші операційні витрати
2180
(1575,2)
(1336,2)
Інші витрати
2270
(53,9)
(1,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(3399,8)
(2694,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
61,7
59,8
Податок на прибуток
2300
(0)
(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
61,7
59,8

Керівник				Мiрач Павло Степанович

Головний бухгалтер			Кулай Любов Матвiївна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан  ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект. Звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан  ПрАТ "Iнститут "Волиньводпроект.


