
11. Примітки: Основнi вiдомостi про випущенi акцiї за звiтний перiод не надаються, в  зв'язку з вiдсутнiстю випуску акцiй у звiтному перiодi.
Iнформацiя щодо основних вiдомостей про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не надається, в зв'язку з вiдсутнiстю випуску облiгацiй.
Iнформацiя щодо основних вiдомостей про похiднi цiннi папери не надається, в зв'язку з вiдсутнiстю випуску похiдних цiнних паперiв .
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, в зв'язку з вiдсутнiстю  даної посади на пiдприємствi.
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартостi реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство
не займається видами дiяльностi , що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу
та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку  не надається в зв'язку з ii вiдсутнiстю.
До складу звiту не включено звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X

2. Основні відомості про випущені акції

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких
користується емітент

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

X

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X

X8. Квартальна фінансова звітність емітента
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність:

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції


