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- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства; 

- прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш 
як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів 
неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності; 

- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у 
випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством; 

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання комісії з 
реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків реорганізації або ліквідації, порядку 
розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 
передавального акту, розподільного балансу, ліквідаційного балансу, крім прийняття рішення про приєднання, 
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством 
дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; 

- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представництва інтересів Акціонерів 
у випадках, передбачених чинним законодавством; 

- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 
Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим 

органам Товариства. 
• Товариство зобов'язане щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року скликати річні 

Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
• Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються 

Наглядовою радою: 
- з власної ініціативи; 
- на вимогу виконавчого органу Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або в разі необхідності вчинення значного правочину; 
- на вимогу Ревізійної комісії; 
- на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 

акцій Товариства; 
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством. 
• Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому 

органу Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Загальних 
зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога 
повинна також містити інформацію про кількість, тип належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма 
Акціонерами, які її подають. 

•  Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в 
такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні 
Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством. Наглядова рада не 
має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання, крім 
включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 

• Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством 
вимоги про їх скликання. 

• У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення 
про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. 
Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено 
Акціонерами до суду. 

• Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з 
ініціативи Акціонерів, ці Акціонери оплачують втрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних 
зборів. 

• Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 
кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 
Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. 
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути 
встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 

• Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення 
Загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилаються 
Акціонерам (номінальним утримувачам) рекомендованим листом або вручається особисто під розписку у строк не 
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає Товариство, а у разі скликання 
Запільних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають. Товариство додатково надсилає 
повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло 
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процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст 
повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 

• Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про 
скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових 
Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів 
права вносити пропозиції до порядку денного, за виключенням випадків, коли порядок денний позачергових 
Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У такому разі за відсутності кворуму 
позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. 

• Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним 
законодавством. 

• Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством. 

• Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 
зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою 
бюлетеня для голосування за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в 
день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в 
паперовій формі. 

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань реорганізації Товариства, 
зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру Статутного капіталу, Товариство 
повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно 
до порядку обов'язкового викупу акцій, передбаченого чинним законодавством та Статутом. 

• Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має 
права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін 
до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі 
зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 

• Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі 
скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного річних 
Загальних зборів обов'язково вносяться питання: затвердження річного звіту Товариства; прийняття рішення за 
наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної 
комісії; розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Не рідше ніж раз на 
три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо обрання Голови та членів 
Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та 
членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за 
винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

• Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів. 

•  Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна містити 
відомості, передбачені чинним законодавством. 

• Наглядова рада, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього 
вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати 
проведення Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів 
надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. 

• Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, які 
сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у випадках, передбачених 
чинним законодавством. 

•  Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та 
проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами 
питань або проектів рішень. 

• Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити 
Акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному здійснюється у спосіб, 
передбачений Статутом для здійснення письмових повідомлень про проведення Загальних зборів та їх порядок 
денний. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі 
(біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 
Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку 
денному Загальних зборів. 

• Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи 
не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних зборах. 
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• Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 
право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, 
якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, 
довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 
щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 
представником. 

• До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, Акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах 
особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 
Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

• Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, 
зберігачем, нотаріусом чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством. Довіреність на право участі та 
голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування із зазначенням переліку питань, порядку 
денного Загальних зборів та визначення, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо 
голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

• У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право 
на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також 
можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник 
трудового колективу. 

• Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на  24 
годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його 
до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 

• Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його 
складення заборонено. 

• Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх 
представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних 
зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором 
можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 
зберігача або депозитарію. 

• Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а 
у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його 
представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу 
Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

• Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова 
реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. 
Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік Акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 

• Акціонери, які на дату складення переліку Акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, 
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням 
Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство 
повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів. 

•  Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є 
власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається 
реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах. 

• Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, Статутом 
Товариства та рішенням Загальних зборів. Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради або член Наглядової 
ради. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або особа, обрана рішенням Загальних зборів. Загальні 
збори обирають секретаря Загальних зборів. У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування 
Голова Наглядової ради головує на Загальних зборах. 

• У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення 
перерви приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є 
власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна 
реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які 
зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після 
перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних 
зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 

• На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 
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• Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які 
володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер 
не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

• Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Шляхом кумулятивного 
голосування здійснюється обрання членів Наглядової ради, а також членів Ревізійної комісії. При обранні 
кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу Товариства 
вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного 
кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування. 

• Загальні збори можуть прийняти рішення про голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного з використанням бюлетенів для голосування. 

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів 
для голосування у разі: 

а/ якщо Товариство здійснило публічне розміщення акцій; 
б/ якщо кількість Акціонерів - власників простих акцій складає понад 100 осіб; 
в/ голосування з питань реорганізації Товариства, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного 

правочину, зміну розміру Статутного капіталу; 
г/ при обранні членів органів Товариства шляхом кумулятивного голосування. 
• Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 

днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж 
за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - 
Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені чинним 
законодавством. Бюлетені для голосувати опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом 
строку його діяльності, але не більше 4 років. 

• Для підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 
голосування, Загальними зборами обирається лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором 
можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. У 
разі, якщо кількість Акціонерів - власників простих акцій складає понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії 
не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є 
кандидатами до складу органів Товариства. 

• Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.13, 10.2.15, 10.2.17, 
10.2.22 Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості. 

При прийнятті рішення про попереднє схвалення значних правочинів застосовуються відповідні положення 
цього пункту залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів. 

Обраними до складу органів Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які 
набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю 
голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій. 

• За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 
які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію 
протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію. Рішення Загальних зборів 
вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки 
голосування додається до протоколу Загальних зборів. 

• Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах та після закриття Загальних зборів 
доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на власній веб-
сторінці Товариства або публікації у офіційному друкованому органі. 

• На Загальних зборах ведеться протокол Загальних зборів, до якого заносяться відомості, 
передбачені чинним законодавством. 

• Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, 
підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та 
підписом Директора Товариства. 

• За рішенням Загальних зборів хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися 
технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів. 

• У невідкладних випадках за рішенням Наглядової ради та у разі, якщо загальна кількість Акціонерів 
складає не більше 25 осіб, Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування та прийняття 
рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам, 



 
6

які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для 
голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання 
повідомлення від останнього Акціонера всі Акціонери повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою 
Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери 
- власники голосуючих акцій. 

1.4.2. Наглядова рада Товариства. 
• Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї 

компетенції контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. 
• До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також 

переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради 
належить: 

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану 
розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією; 

- обрання та припинення повноважень Директора; 
- затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором, затвердження умов оплати праці та 

матеріального стимулювання Директора; 
 - контроль діяльності директора; 
- прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Директора; 
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання діяльності Товариства; 
- обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про 

корпоративного секретаря; 
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і 

представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 
- визначення організаційної структури Товариства; 
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання; 
- затвердження системи фінансових показників діяльності Товариства, кошторису витрат Товариства, 

чисельності працівників, штатного розпису і умов оплати праці посадових осіб і працівників Товариства, його 
дочірніх підприємств, філій, представництв, а також показників, розмірів і термінів їх преміювання; 

- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 
- прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок 

внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб, прийняття рішення про розпорядження 
частками (акціями, долями) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб; прийняття рішення про вихід 
(вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб; 

- прийняття рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які 
передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень; 

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства; 

- прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про 
внесення питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, на вирішення Загальних зборів; 

- прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття рішення 
про надання Товариством позик; 

- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи 
майнову поруку; 

- прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у 
власність; 

- погодження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги; 
- погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного інженера, 

заступників Директора, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів; 
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Товариства; 
- визначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг; 
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, за винятком передбачених Статутом випадків скликання Загальних зборів 
Акціонерами; 

- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, 
за винятком випадків, встановлених Статутом; 

- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 

- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів. 
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- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних 

цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, видачу векселів, придбання та 
відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами; 

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
- прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
- затвердження ринкової вартості Акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 

мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість Акцій та іншого майна відрізняється від вартості, 
визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків; 

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

- надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 

- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у 
випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення інших 
питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, 
виділу або перетворення Товариства; 

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним 
законодавством. 

• Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

• Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного 
голосування з числа Акціонерів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа Акціонерів-
юридичних осіб. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами без застосування кумулятивного 
голосування із числа членів Наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування. 

• Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради не можуть входити до 
складу Ревізійної комісії. Директор не може бути членом Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до 
складу Наглядової ради неодноразово. 

• Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи. Член Наглядової ради - юридична особа 
може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера - 
юридичної особи у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Член Наглядової ради - юридична особа несе 
відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. 

• Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження з моменту їх обрання до моменту 
припинення їх повноважень в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством. 

• Повноваження представника Акціонера - юридичної особи, яка є членом Наглядової ради, дійсні з 
моменту видачі йому довіреності Акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового 
повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості, передбачені чинним законодавством. 
Акціонер - юридична особа має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси 
у Наглядовій раді письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження 
представника Акціонера в Наглядовій раді припиняються. 

• Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів 
Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, 
Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. 

• Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні в разі неможливості виконання 
обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;  в разі смерті, визнання його 
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, в разі втрати членом Наглядової ради або 
особою, інтереси якої він представляє у Наглядовій раді, статусу Акціонера Товариства. 

• Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору, умови якого, в тому 
числі щодо розміру винагороди, затверджуються Загальними зборами, а представник Акціонера - юридичної особи, 
яка є членом Наглядової ради, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він 
представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договори підписує особа, уповноважена на те Загальними 
зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-
яких підстав. 

• Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, 
відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. 

• У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 

•  Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради на вимогу члена 
Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих 
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питань порядку денного засідання беруть участь члени Ревізійної комісії, Директор, інші особи на запрошення 
Наглядової ради. 

• Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
• Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
• На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової 

ради приймається простою більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. 
• На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені чинним 

законодавством. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання, 
підписується головуючим на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням 
може фіксуватися технічними засобами.  

• У невідкладних випадках за рішенням Голови Наглядової ради або особи, що виконує його 
повноваження, Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У 
такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається ініціатором всім членами Наглядової ради, 
які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку, надіславши письмове повідомлення на адресу 
Наглядової ради. Рішення вважається прийнятті у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради. 

• Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є 
особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами. 

1.4.3. Директор. 
• Директор є виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства 

та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, 
рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та 
організовує виконання їх рішень. 

• До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

• До компетенції Директора, зокрема, належить: 
- керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань 

діяльності Товариства; 
- розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що 

забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики; 
- організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням 

прибутку; 
- розробка і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на 

роботи та послуги; 
- розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами; 
- забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону 

праці»; 
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства; 
- організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, 

розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань; 
- забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань 

Товариства. 
• Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, і не є членом 

Haглядової ради чи Ревізійної комісії. 
• Директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою 

радою. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. 
• Без рішення Наглядової ради повноваження Директора припиняються за його бажанням за умови 

письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні, в разі неможливості виконання обов'язків за станом 
здоров'я, в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків Директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, 
безвісно відсутнім, померлим. 

• Директор за погодженням з Наглядовою радою призначає заступників Директора, здійснює 
розподіл обов'язків між ними. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень його 
повноваження, передбачені Статутом, здійснює один із заступників Директора за наказом Директора або рішенням 
Наглядової ради. 

• Директор приймає рішення одноособово шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання 
правочинів, документів фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, вчинення 
юридично значимих дій. 

• Директор: 
- має право без довіреності діяти від імені Товариства; 
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, 
громадянами, а також в суді; 

- вирішує оперативні питання діяльності Товариства; 
- видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 

Товариства; 



 
9

- розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає 
договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-
яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з Статутом необхідне відповідне рішення інших органів 
Товариства, Директор не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого 
рішення; 

- затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та 
кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками 
Товариства; 

- видає довіреності на представництво від імені Товариства; 
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх 

підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення; 
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників 

Товариства; 
- укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом); 
- організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві; 
- забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших 

зобов'язань Товариства; 
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 
Ревізійна комісія. 
• Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна 

комісія підзвітна Загальним зборам. 
• Ревізійна комісія:  
- контролює дотримання Товариством чинного законодавства;  
- розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;  
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до 

компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. 
• Ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивного голосування з числа Акціонерів - фізичних 

осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа Акціонерів-юридичних осіб. Голова Ревізійної комісії 
обирається Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування із числа членів Ревізійної комісії, 
обраних шляхом кумулятивного голосування. 

• Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути 
члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством. Члени 
Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Одна й та сама особа може обиратися 
до складу Ревізійної комісії неодноразово. 

• Член Ревізійної комісії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі, крім члена Ревізійної комісії - юридичної особи. Член Ревізійної комісії - юридична особа 
може мати необмежену кількість представників у Ревізійній комісії. Порядок діяльності представника Акціонера у 
Ревізійній комісії визначається самим Акціонером.  

• Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту 
відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Повноваження представника Акціонера - юридичної особи, 
яка є членом Ревізійної комісії, дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - юридичною особою та 
отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Акціонер - юридична особа має 
право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у Ревізійній комісії, письмово 
повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника Акціонера в 
Ревізійній комісії припиняються.  

• Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів 
Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, 
передбачених пунктом 11.10 Статуту Товариства. 

• Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням 
Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 
більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів 
і аудиторів. 

• За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує 
висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти 
порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 
ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок 
Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати 
фінансову звітність та баланс Товариства.  

• Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру  необхідності, але не рідше одного разу на рік.  
• Засідання Ревізійної комісії скликаються за ініціативою Голови Ревізійної комісії, на вимогу члена 

Ревізійної комісії, Наглядової ради, Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками  більше 10 
відсотків простих акцій Товариства.  

• Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її 
складу. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю від загальної кількості голосів членів Ревізійної 
комісії. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень Голова Ревізійної комісії 
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або особа, яка виконує його повноваження, має право вирішального голосу. 
• На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол засідання Ревізійної комісії 

оформляється протягом 5 днів після проведення засідання, підписується головуючим на засіданні. 
1.5. Предмет та мета діяльності 
1.5.1. Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб у 

продукції,  роботах та послугах, а також отримання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку 
соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.  

1.5.2. Предметом діяльності Товариства є: 
• Виробництво та реалізація будівельних матеріалів: щебеню, відсіву, суміші гранітної, каменю 

бутового та інших будівельних матеріалів. 
• Виробництво та реалізація будівельних конструкцій та виробів: збірних, залізобетонних виробів і 

конструкцій, бетонних виробів, легких бетонів, вапна, товарного бетону та розчину, сухих сумішей та інших 
будівельних виробів. 

• Видобування піску та глини. Пошук (розвідка), видобування, обробка та реалізація корисних 
копалин. 

• Будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, розширення та технічне переоснащення, 
експлуатація промислового, громадського, побутового, житлового та іншого призначення; виконання функцій 
генерального підрядника.  

• Виготовлення, зведення, монтаж несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж 
інженерних і транспортних мереж, технологічного обладнання, будівельних конструкцій у будівельній, ремонтно-
будівельній діяльності. 

• Здійснення вишукувальних та проектних робіт для будівництва, розробка архітектурних проектів. 
• Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, включаючи лісопильне та стругальне 

виробництво, просочування деревини, виробництво теслярських та столярних виробів, виробництво дерев'яної тари, 
виробництво різних виробів з деревини. 

• Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем 
опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. 

• Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, 
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного 
призначення на відповідність встановленим вимогам. 

• Надання послуг з перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному, 
міжміському та місцевому сполученнях. 

• Надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних 
і транзитних вантажів. 

• Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. Надання консигнаційних 
послуг на вантажних терміналах та митник ліцензійних складах. 

• Здійснення торгівельної, торгівельно-посередницької, торгівельно-закупівельної діяльності. Оптова 
та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами. 

• Виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного 
споживання. 

• Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами. 
• Організація мережі автозаправних станцій, надання послуг у галузі автосервісу, створення та 

експлуатація автогосподарств, автостоянок, прокат транспортних засобів, ремонт, технічне і сервісне 
обслуговування транспортних засобів. 

• Постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом. 
• Переробка і реалізація газу, нафти і інших енергоносіїв та продуктів їх переробки. 
• Купівля-продаж нерухомості. 
• Експлуатація та обслуговування житлових та нежилих приміщень. 
• Купівля засобів виробництва та нерухомості для передачі їх в оренд (лізинг);  надання в оренду 

власного майна, інші послуги щодо оренди. 
• Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та 

невиробничого характеру. 
• Виробництво, закупка, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської 

продукції. 
• Виробництво пестицидів і агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами. 
• Виробництво, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. 
• Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. 
• Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового. 
• Надання побутових послуг населенню. 
• Організація громадського харчування. 
• Організація готельної справи, санаторно-курортна діяльність. 
• Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. 
• Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 
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• Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини. 
• Операції у сфері поводження з небезпечними відходами. 
• Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення, напівдорогоцінного каміння. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 

• Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами. 
• Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними 

медикаментами і препаратами. 
• Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і 

засобів технічного захисту  інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації. 
• Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт. 
• Виробничо-посередницька діяльність із надання туристичних та супутніх послуг. 
• Діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами 
• Організація та проведення конференцій, виставок, аукціонів, ярмарок, фестивалів, конкурсів, 

концертів, спортивних зборів та змагань, а також заходів по зв'язках з громадськістю. 
• Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії. 
• Надання послуг в галузі комунікацій та зв'язку. 
• Рекламна діяльність, розробка, виготовлення, монтаж та обслуговування всіх видів зовнішньої, 

світлової та іншої реклами, дизайнерське оформлення, виготовлення рекламних проектів, розробка, виготовлення та 
розповсюдження рекламної продукції. 

• Надання маркетингових, консультаційних, інформаційних послуг. 
• Надання послуг у сфері комп'ютерного програмування та ноу-хау, розробка та продаж програмного 

забезпечення. 
• Надання послуг, пов'язаних з охороною об'єктів недержавної власності, налання послуг з охорони 

громадян. 
• Відкриття пунктів обміну валют на підставі агентських угод з банками. 
• Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій. 
• Збір, очищення та постачання води. Каналізація і відведення стічних вод. 
• Інші види діяльності, які не суперечать меті Товариства. 
1.5.3. Ліцензування окремих видів діяльності Товариства здійснюється з порядку, встановленому чинним 

законодавством. 
1.6. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. 
Статутний капітал на 30.11.2012 р. складає 1 010 000, 00 грн. (один мільйон десять тисяч гривень                       

00 копійок), який є повністю сплачений. 
1.6.1. Розмір власного капіталу на 30.09.2012 р.: 19 373 тис. грн.  
1.7. Чисельність штатних працівників: станом на 30.09.2012 року загальна чисельність штатних 

працівників складає - 144 працівники. 
1.8. Чисельність акціонерів: станом на 30.09.2012 року чисельність акціонерів – 420. 

2. Відомості про посадових осіб Емітента: 
 
 

 
 
 
 
 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові Посада  Рік наро-

дження Освіта Кваліфікація 
Виробни- 
чий стаж, 
років 

Стаж 
роботи 
на 
даній 
посаді, 
років 

Посада, яку особа 
займає на 

основному місці 
роботи 

Посада  на попередніх  
місцях роботи за останні 5 

років 

Гончаренко Сергій 
Олександрович 

Голова 
наглядової 
ради 

1986 вища ділове 
адміністрування 8 2 

Провідний 
економіст 
ПАТ „ЗЗБК ім. 
С.Ковальської” 

2004 – 2010 роки – заступник 
директора по виробництву  
ТОВ «Агрошляхбуд»,  
з 2010 року по т.ч. – провідний 
економіст  ПАТ „ЗЗБК ім. 
С.Ковальської” 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Цитадель-
Реєстратор» в 
особі Яніцької 

Лариси 
Анатоліївни 

Член 
наглядово
ї ради  

1970 вища економічна 22 6 
Бухгалтер  
ТОВ «Ковальська 
Інвест» 

З 2006 р. по т.ч. Бухгалтер 
ТОВ «Ковальська Інвест» 
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3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та 

завершений фінансовий рік, що передував поданню документів: 

 
Посада 

 
ПІБ 

середня заробітна плата, 
гривень 

3-й квартал 
2012 року за 2011 рік 

Директор Дмитренко Віктор Леонідович 27 000,00 22 829,87 
 
4. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням 

терміну закінчення їх дії: Відсутні. 
5. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не бере участі у холдингових компаніях, концернах тощо. 
6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє часткою більше ніж 10 % статутного 

капіталу: 
Не володіє. 
7. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 

Емітента: 
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів. 
8. Опис діяльності Емітента за станом на 30.09.2012р., а саме дані про: 
8.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний 

характер виробництва. 
На даний момент існують тенденції щодо зростання ринку будівництва на 2012-2013 роки. Обсяги 

виробництва і продажу основних видів продукції Товариства прогнозується в 2013 р. збільшити. В зв’язку з 
розвиненням сучасних технологій - будівельній галузі не притаманный сезонний вплив на виробництво. 

8.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент. 
Товариство займається виробами із бетону для будівництва, виготовленням та постачанням на будівельні 

майданчики таких основних будівельних виробів як бетонні суміші, будівельні матеріали, залізобетонні вироби, 
тобто працює в будівельній промисловості м. Чернігова та Чернігівської області.  

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 30.09.2012 року склав            
54 826 тис. грн.  

8.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент: 
- ринок збуту – це ринок будівництва м. Чернігова та Чернігівської області; 
- основні споживачі продукції – юридичні особи (будівельні компанії – споживачі бетонних сумішей, 

будівельних матеріалів, залізобетонних виробів) та фізичні особи. 
8.4. Основні конкуренти Емітента: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Танак», м. Чернігів, вул. Інструментальна, 22 г, тел. 610-897; 
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріумф», м. Чернігів, вул. Попова, 63, тел. 667-596; 
- Публічне акціонерне товариство «Домобудівник», м. Чернігів, вул. Щорса, 59-А, тел. 653-106; 
- Філія приватного багатопрофільного підприємства «Вимал» Будівельної компанії «Вималспецбуд», Чернігівська 
область, Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, 20, тел. 970-942. 

8.4.1. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента 
Емітент не провадить  інвестиційну діяльність. 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Цитадель-
Реєстратор» в 
особі  Пархомчука  
Юрія Леонідовича 

Член 
наглядової 
ради 

1974 вища інженер  12 5 

Провідний 
економіст 
ПАТ „ЗЗБК ім. 
С.Ковальської” 

З 2007 р. по т.ч.  Директор 
ТОВ «БП Кепітал Партнерс» 

Суботенко Ігор 
Миколайович 

Голова 
ревізійної 
комісії 

1985 вища 
магістр з 
міжнародної 
економіки 

7 5 

Начальник 
економічного 
відділу  ПАТ „ЗЗБК 
ім.С.Ковальської” 

3 2007 р. по т.ч.   Начальник 
економічного відділу  ПАТ 
„ЗЗБК ім.С.Ковальської” 

Лазаренко Тетяну 
Олександрівну 

Член  
ревізійної 
комісії 

1958 вища інженер-
економіст 31 5 

заст. головного 
бухгалтера ПАТ 
«БУДІНДУСТРІЯ» 

З 2007 р. по т.ч. -  заступник 
головного бухгалтера  
ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 

Гандиш Тетяну 
Петрівну 

Член  
ревізійної 
комісії 

1964 середня 
спеціальна бухгалтер 28 5 бухгалтер  ПАТ 

«БУДІНДУСТРІЯ» 
З 2007 р. по т.ч.  бухгалтер   
ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 

Дмитренко Віктор 
Леонідович 

Директор 
ПАТ 
«БУДІНД
УСТРІЯ» 

1968 Повна вища 

Інженер-
педагог-

дослідник в 
галузі 

експлуатації та 
ремонту 

місцевого та 
автомобільного 
транспорту  

24 5 Директор  ПАТ 
«БУДІНДУСТРІЯ» 

З 2007 р. по т.ч. - Директор  
ПАТ «БУДІНДУСТРІЯ» 
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8.5. Політика щодо досліджень та розробок: 
Емітент не проводить самостійних досліджень та розробок в будівництві житла. 
8.6. Інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія): 
         а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій: відсутні; 
         б) які не були виконані: відсутні. 
9. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента: 
- Податкові ризики, пов`язані зі змінами в податковому законодавстві, що можуть створити негативний 

вплив на господарську діяльність Емітента. Емітент твердить, що його діяльність здійснюється відповідно до 
чинного законодавства, але ймовірні негативні наслідки у разі зміни податкового законодавства або тлумачення 
податковими органами окремих положень не можуть бути остаточно прогнозовані. 

- Зміна кон’юнктури ринку та зростання конкуренції. Цей ризик є передбачуваним та таким, що 
відслідковується Емітентом на щоденній основі. 

- Політичні, економічні та форс-мажорні ризики також притаманні середовищу, в якому діє Емітент. 
10. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки 
Емітент розраховує на зростання обсягів реалізації  власної продукції та послуг. Емітент планує протягом 

2013 року виконати переоснащення декількох бетонозмішувальних вузлів, що збільшить їх продуктивність.              
ПАТ „БУДІНДУСТРІЯ” планує збільшити  обсяг виробництва та реалізації товарного бетону та будівельних 
сумішей на 18%, а залізобетонних виробів та ФЕМ на 3%.  Також Емітент планує на 15% збільшити обсяг виконання 
будівельно-монтажних робіт.  
 

11. Фінансова звітність за 2009 рік, 2010рік, 2011 рік та 3-й квартал 2012 року. 
БАЛАНС 

на 31 грудня 2009 р. 
Форма N 1 (тис. грн.)    Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець  
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010   
первісна вартість 011 10 10 
накопичена амортизація 012 10 10 

Незавершене будівництво 020 404 244 
Основні засоби:    

залишкова вартість 030 13460 12789 
первісна вартість  031 18352 20023 
знос 032 4892 7234 

Довгострокові біологічні активи:        
справедлива (залишкова) вартість 035   
первісна вартість                036   
накопичена амортизація           037   

Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060 179  
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом І 080 14043 13033 

ІІ. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2390 2621 
Поточні біологічні активи            110   
Незавершене виробництво 120   
Готова продукція 130 2145 2346 
Товари 140 92 203 
Векселі одержані 150   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість  160 4625 3291 
первісна вартість 161 4625 3291 
резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом  170 1066 378 
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Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець  
звітного періоду 

1 2 3 4 
за виданими авансами 180 416 475 
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210  19 
Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230 231 142 
у т.ч. в касі 231  2 
в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250 401 56 
Усього за розділом ІІ 260 11366 9531 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4 2 
Баланс 280 25413 22566 

Пасив Код 
 рядка 

На початок  
звітного періоду  

На кінець  
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    

Статутний капітал 300 1010 1010 
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320   
Інший додатковий капітал 330 424 424 
Резервний капітал 340 20 20 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 359 -167 
Неоплачений капітал 360 (                ) (                ) 
Вилучений капітал 370 (                ) (                ) 
Усього за розділом І 380 1813 1287 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення  410   
Цільове фінансування  420   
Усього за розділом ІІ 430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460  230 
Інші довгострокові  зобов’язання 470   
Усього за розділом ІІІ 480  230 

ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   
Векселі видані 520   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22598 20548 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540 503 272 
з бюджетом 550 60 28 
з позабюджетних платежів 560   
зі страхування 570 120 46 
з оплати праці 580 272 102 
з учасниками  590 13 12 
із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610 34 41 
Усього за розділом ІV 620 23600 21049 

V. Доходи майбутніх періодів 630   
Баланс 640 25413 22566 
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Звіт про фінансові результати  
за 2009 р.  

Форма N 2          (тис.грн.)                      Код за ДКУД  1801003   
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 22225 44856 
Податок на додану вартість 015 3704 7476 
Акцизний збір 020   
 025   
Інші вирахування з доходу 030 9  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 18512 37380 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 15417 31121 
Валовий:    
Прибуток 050 3095 6259 
 збиток 055   
Інші операційні доходи 060 909 125 
Адміністративні витрати 070 1276 2356 
Витрати на збут 080 1754 3413 
Інші операційні витрати 090 1091 934 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
 Прибуток 

 
100 

  

збиток 105 117 319 
Доход від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120   
Інші доходи 130  948 
Фінансові витрати 140  45 
Витрати від участі в капіталі 150   
Інші витрати 160  955 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
 прибуток 

 
170 

  

 збиток 175 117 371 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 409 39 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 

 
190 

  

 збиток 195 526 410 
Надзвичайні: 
 доходи 

 
200 

  

 витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Чистий: 
 прибуток 220   

 збиток 225 526 410 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 10072 25510 
Витрати на оплату праці 240 2263 4925 
Відрахування на соціальні заходи 250 884 1830 
Амортизація 260 2361 539 
Інші операційні витрати 270 2549 5020 
Разом 280 18129 37824 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   
Дивіденди на одну просту акцію 340   
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за  2009 рік 

                                  Форма N 3 (тис. грн.) код за ДКУД 1801004 
 

 Стаття  
Код  За звітний період  За попередній період  

  Надходження  Видаток  Надходження  Видаток  
1  2  3  4  5  6  

I. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності            

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування   010  - 117 - 364 

Коригування на:            
     амортизацію необоротних активів  020  2 361 X  539 X  
     збільшення (зменшення) забезпечень   030  - - - 200 

     збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць  040  - - - - 

     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності  050  - - 7 - 
Витрати на сплату відсотків  060  - X  45 X  

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах  070  2 244 - 27 - 

Зменшення (збільшення):            
     оборотних активів  080  1 873 - - 5 353 
     витрат майбутніх періодів  090  2 - - 3 
Збільшення (зменшення):            
     поточних зобов'язань  100  - 2 550 20 685 - 
     доходів майбутніх періодів  110  - - - - 
Грошові кошти від операційної діяльності  120  1 569 - 15 356 - 
Сплачені:            
     відсотки   130  X  - X  54 
     податки на прибуток  140  X  - X  980 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150  1 569 - 14 322 - 
Рух коштів від надзвичайних подій  160  - - - - 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170  1 569 - 14 322 - 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності            

Реалізація:            
     фінансових інвестицій  180  - X  933 X  
     необоротних активів  190  - X  - X  
     майнових комплексів  200  - - - - 
Отримані:            
     відсотки  210  - X  - X  
     дивіденди  220  - X  - X   
Інші надходження  230  - X  - X  
Придбання:            
     фінансових інвестицій  240  X  - X  - 
     необоротних активів  250  X  1 657 X  13 610 
     майнових комплексів  260  X  - X  - 
Інші платежі  270  X  - X  - 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280  - 1 657 - 12 677 
Рух коштів від надзвичайних подій  290  - - - - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300  - 1 657 - 12 677 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності            

Надходження власного капіталу  310  - X  - X  
Отримані позики  320  - X  1 086 X  
Інші надходження  330  - X  - X  
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 Стаття  
Код  За звітний період  За попередній період  

  Надходження  Видаток  Надходження  Видаток  
1  2  3  4  5  6  

Погашення позик  340  X  - X  2 585 
Сплачені дивіденди  350  X  1 X  - 
Інші платежі  360  X  - X  - 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370  - 1 - 1 499 
Рух коштів від надзвичайних подій  380  - - - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390  - 1 - 1 499 
Чистий рух коштів за звітний період  400  - 89 146 - 
Залишок коштів на початок року  410  231 X  85 X  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420  - - - - 

Залишок коштів на кінець року  430  142 X  231 X  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за 2009 рік 

                                  Форма N 4 (тис. грн.) код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 1 010   424 20 515   1 969 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

 
020 

         

Виправлення помилок 030      -156,0   -156,0 
Інші зміни 040          
Скоригований залишок на початок 
року 

050 1 010   424 20 359   1 813 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 

 
060 

         

Уцінка основних засобів 070          
Дооцінка незавершеного будівництва 080          
Уцінка незавершеного будівництва 090          
Дооцінка нематеріальних активів 100          
Уцінка нематеріальних активів 110          
 120          
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 

130      -526   -526 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

 
140 

         

Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 

150          
Відрахування до Резервного капіталу 160          
 170          
Внески учасників: 
Внески до капіталу 

 
180 

         

Погашення заборгованості з капіталу 190          
 200          
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

 
210 

         

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220          
Анулювання викуплених акцій (часток) 230          
Вилучення частки в капіталі 240          
Зменшення номінальної вартості акцій 250          
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 

 
260 

         

Безкоштовно отримані активи 270          
 280          
Разом змін в капіталі 290      -526   -526 
Залишок на кінець року 300 1 010   424 20 -167   1 287 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2009 рік  

Форма N 5 (тис. грн.) Код за ДКУД  1801008  
I. Нематеріальні активи  

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
ряд-
ка 

Залишок на початок 
року На-

дійшло 
за рік 

Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 
рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 
первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісної 
(переоціне-

ної) 
вартості 

накопиче-
ної амор-
тизації 

первісна 
(переоціне-

на) 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами  

010               

Права користування майном  020               

Права на комерційні 
позначення 

030               

Права на об'єкти 
промислової власності  

040               

Авторське право та суміжні з 
ним права 

050  10 10          10 10 

 060               

Інші нематеріальні активи  070               

Разом  080  10 10          10 10 

Гудвіл  090              

  
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) ________  
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II. Основні засоби  

Групи основних засобів 

Ко
д 
ряд
-ка 

Залишок на 
початок року На-

дійшло 
за рік 

Переоцінка (доо-
цінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 
рік 

Втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за 
рік Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості 

зносу 

одержані за фінан-
совою орендою 

передані в опера-
тивну оренду первісна 

(переоці-
нена) 

вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(переоціне

-на) 
вартість 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос первісна 
(переоцінена

) вартість 
знос 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки  100                   

Інвестиційна нерухомість 105                  

Капітальні витрати на 
поліпшення земель  

110                   

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої  

120  7143 3055 1501     268    8644 3323     

Машини та обладнання  130  10372 1326 94     1934    10466 3260     

Транспортні засоби  140  321 191 53     54    374 245     

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)  

150  174 59 4     36    178 95     

Тварини  160                   

Багаторічні насадження  170                   

Інші основні засоби  180  199 118 9     40    208 158     

Бібліотечні фонди  190                   

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи  

200  143 143 29   19 19 29    153 153     

Тимчасові (нетитульні) 
споруди  

210                   

Природні ресурси  220                   

Інвентарна тара  230                   

Предмети прокату  240                   

Інші необоротні 
матеріальні активи  

250                   

Разом  260  18352 4892 1690   19 19 2361    20023 7234     
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) ___________  
 вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________  
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________  
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________  
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________  
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III. Капітальні інвестиції  V. Доходи і витрати  
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року  Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4  1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280    А. Інші операційні доходи і витрати 

440 13  Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1488 219  Операційна оренда активів 
Придбання (виготовлення) інших необоротних  

300 30 2 
 Операційна курсова різниця 450   

матеріальних активів  Реалізація інших оборотних активів 460 638 539 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 12 23  Штрафи, пені, неустойки 470 2 13 
Придбання (вирощування) довгострокових  

320   
 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення 480   біологічних активів  
Інші 330    Інші операційні доходи і витрати 490 256 539 
Разом 340 1530 244  у тому числі: 

491 х  З рядка 340 графа 3    відрахування до резерву сумнівних боргів 
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)   непродуктивні витрати і втрати 492 х  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)   Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 

500   IV. Фінансові інвестиції  асоційовані підприємства 
 дочірні підприємства 510   

Найменування показника Код 
рядка За рік 

На кінець року  спільну діяльність 520   
довгострокові поточні  В. Інші фінансові доходи і витрати 

530  Х 1 2 3 4 5  Дивіденди 
А. Фінансові інвестиції за 
методом участі в капіталі в: 

350    

 Проценти 540 х  
 Фінансова оренда активів 550   

асоційовані підприємства  Інші фінансові доходи і витрати 560   
дочірні підприємства 360     Г. Інші доходи і витрати 

570   спільну діяльність 370     Реалізація фінансових інвестицій 
Б. Інші фінансові інвестиції в:  

   
 Доходи від об’єднання підприємств 580   

частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 380  Результат оцінки корисності 590   

 Неопераційна курсова різниця 600   
акції 390     Безоплатно одержані активи 610  х 
облігації 400     Списання необоротних активів 620 х  
інші 410     Інші доходи і витрати 630   
Разом (розд. А + розд. Б) 420     Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)  

  
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)  % 

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)  
за собівартістю  (421)   основної діяльності   
за справедливою вартістю  (422)   VI. Грошові кошти    

  за амортизованою собівартістю  (423)   Найменування показника Код рядка На кінець року 
 
З рядка 220 графа 4 Балансу  

    1  2 3 
Поточні фінансові інвестиції відображені:   Каса 640  2 
за собівартістю  (424)   Поточний рахунок у банку 650  140 

  за справедливою вартістю  (425)   Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660   
 за амортизованою собівартістю  (426)   Грошові кошти в дорозі 670   
     Еквіваленти грошових коштів 680   
     Разом 690  142 
     З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)    
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок на 
поча-ток 
року 

Збільшення за звітний рік 
Використано у 
звітному році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума очікуваного відшкоду-вання 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення 

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахуван-ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710         
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  720         
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730         
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740         
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів  

750         

 760         
 770         
Резерв сумнівних боргів  775         
Разом  780         

 
VIII. Запаси   IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 
рядк
а 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік  
Найменування показника 

Код 
ряд-
ка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч.за строками непогашення 

збільшення чистої 
вартості реалізації* уцінка 

 

до 12 
місяці

в 

від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
Сировина і матеріали 800 2379    Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 940 3291 3291   
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810     

 Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3291 3291   
Паливо 820 24    Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (951)  
Тара і тарні матеріали 830 5    Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952)  
Будівельні матеріали 840 56    X. Нестачі і втрати від псування цінностей  
Запасні частини 850 138    Найменування показника Код рядка Сума 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860     1 2 3 
Поточні біологічні активи 870     Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 19    Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Незавершене виробництво 890     Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на  

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980  Готова продукція 900 2346    
Товари 910 203    XI. Будівельні контракти  
Разом 920 5170    Найменування показника Код рядка Сума 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".   1 2 3 
  Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:      Заборгованість на кінець звітного року:   
 відображених за чистою вартістю реалізації   (921)   валова замовників 1120  
 переданих у переробку   (922)   валова замовникам 1130  
 оформлених в заставу   (923)   з авансів отриманих 1140  
 переданих на комісію   (924)   Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925)   Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 

будівельними контрактами 1160  З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу  (926)   
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XII. Податок на прибуток  XIII. Використання амортизаційних відрахувань  

Найменування показника Код рядка Сума  Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3  1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210   Нараховано за звітний рік 1300 2361 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 179  Використано за рік - усього 1310 1530 
на кінець звітного року 1225   в тому числі на: 

будівництво об'єктів 1311  Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230   
на кінець звітного року 1235 230  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1530 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 409  з них машини та обладнання 1313 1518 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241   придбання (створення) нематеріальних активів 1314 12 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 179  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 230    1316  
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250     1317  
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251      
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252      
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253      

XIV. Біологічні активи  

Групи біологічних активів 
Код 
ряд-
ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на початок 

року надійш
ло за 
рік 

вибуло за рік нараховано 
амор-

тизації за 
рік 

втрати від 
зменшен-ня 
корис-ності 

вигоди від 
відновлен-ня 
корис-ності 

залишок на кінець 
року залишок на 

початок 
року 

надійш-ло 
за рік 

зміни 
вартості за 

рік 

вибуло за 
рік 

залишок на 
кінець року первіс-на 

вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-на 
аморти-зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи – 
усього 
в тому числі: 1410                
робоча худоба 1411                
продуктивна худоба 1412                
багаторічні насадження 1413                
  1414                
інші довгострокові біологічні активи 1415                
Поточні біологічні активи – усього 
в тому числі: 1420  Х   Х Х    Х      
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421  Х   Х Х    Х      
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422  Х   Х Х    Х      
  1423  Х   Х Х    Х      
інші поточні біологічні активи 1424  Х   Х Х    Х      
Разом 1430                
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)  

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)  

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)  
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів  

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного 
визнання Уцінка 

Виручка 
від 

реалізації 

Собівартіст
ь реалізації 

Фінансовий результат  
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації первісного визнан-
ня та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього 1500  (            )  (           )   (            )   
у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510  (           )  (           )   (           )   
з них: 
пшениця 1511  (           )  (           )   (           )   
соя 1512  (           )  (           )   (           )   
соняшник 1513  (           )  (           )   (           )   
ріпак 1514  (           )  (           )   (           )   
цукрові буряки (фабричні) 1515  (           )  (           )   (           )   
картопля 1516  (           )  (           )   (           )   
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  (           )  (           )   (           )   
інша продукція рослинництва 1518  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи рослинництва 1519  (           )  (           )   (           )   
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього 1520  (           )  (           )   (           )   
у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530  (           )  (           )   (           )   
з нього: 
великої рогатої худоби 1531  (           )  (           )   (           )   
свиней 1532  (           )  (           )   (           )   
молоко 1533  (           )  (           )   (           )   
вовна 1534  (           )  (           )   (           )   
яйця 1535  (           )  (           )   (           )   
інша продукція тваринництва 1536  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  (           )  (           )   (           )   
продукція рибництва 1538  (           )  (           )   (           )   
  1539  (           )  (           )   (           )   
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 1540  (           )  (           )   (           )   
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БАЛАНС 
на 31 грудня 2010 р. 

Форма N 1 (тис. грн.)    Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 
рядк
а 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи:       
залишкова вартість 010  -   -  
первісна вартість 011 10 10 
накопичена амортизація 012 ( 10 ) ( 10 ) 

Незавершене будівництво 020 244 234 
Основні засоби:       

залишкова вартість 030 12 789 27 571 
первісна вартість 031 20 023 44 517 
знос 032 ( 7 234 ) ( 16 946 ) 

Довгострокові біологічні активи:       
справедлива (залишкова) вартість 035  -   -  
первісна вартість 036  -   -  
накопичена амортизація 037 (  -  ) (  -  ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 040  -   -  

інші фінансові інвестиції 045  -   -  
Довгострокова дебіторська заборгованість 050  -   -  
Відстрочені податкові активи 060  -   -  
Інші необоротні активи 070  -   -  
Усього за розділом I 080 13 033 27 805 

II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 2 621 2 015 
Поточні біологічні активи 110  -   -  
Незавершене виробництво 120  -   -  
Готова продукція 130 2 346 1 981 
Товари 140 203 60 
Векселі одержані 150  -   -  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 3 291 3 013 
первісна вартість 161 3 291 3 013 
резерв сумнівних боргів 162 (  -  ) (  -  ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 378 23 
за виданими авансами 180 475 367 
з нарахованих доходів 190  -   -  
із внутрішніх розрахунків 200  -   -  

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19 32 
Поточні фінансові інвестиції 220  -   -  
Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 142 529 
в іноземній валюті 240  -   -  

Інші оборотні активи 250 56 122 
Усього за розділом II 260 9 531 8 142 

III. Витрати майбутніх періодів 270 2  -  
Баланс 280 22 566 35 947 
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Пасив 
Код 
ряд
ка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал       

Статутний капітал 300 1 010 1 010 
Пайовий капітал 310  -   -  
Додатковий вкладений капітал 320  -   -  
Інший додатковий капітал 330 424 15 092 
Резервний капітал 340 20 20 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ( 167 ) ( 833 ) 
Неоплачений капітал 360 (  -  ) (  -  ) 
Вилучений капітал 370 (  -  ) (  -  ) 
Усього за розділом I 380 1 287 15 289 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів       
Забезпечення виплат персоналу 400  -   -  
Інші забезпечення 410  -   -  
Цільове фінансування 420  -   -  
Усього за розділом II 430  -   -  

III. Довгострокові зобов'язання       
Довгострокові кредити банків 440  -   -  
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450  -   -  
Відстрочені податкові зобов'язання 460 230 310 
Інші довгострокові зобов'язання 470  -   -  
Усього за розділом III 480 230 310 

IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500  -   -  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510  -   -  
Векселі видані 520  -   -  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20 548 19 337 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 272 581 
з бюджетом 550 28 191 
з позабюджетних платежів 560  -  1 
зі страхування 570 46 53 
з оплати праці 580 102 123 
з учасниками 590 12 12 
із внутрішніх розрахунків 600  -   -  

Інші поточні зобов'язання 610 41 50 
Усього за розділом IV 620 21 049 20 348 

V. Доходи майбутніх періодів 630  -   -  
Баланс 640 22 566 35 947 
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Звіт про фінансові результати  
за 2010 р.  

Форма N 2          (тис.грн.)                      Код за ДКУД  1801003   
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 29 808 22 225 
Податок на додану вартість 015 ( 4 968 ) ( 3 704 ) 
Акцизний збір 020   -     -   
  025   -     -   
Інші вирахування з доходу 030 ( 3 ) ( 9 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 035 24 837 18 512 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 21 723 ) ( 15 417 ) 
Валовий:       

прибуток 050 3 114 3 095 
збиток 055   -     -   

Інші операційні доходи 060 3 432 909 
Адміністративні витрати 070 ( 1 496 ) ( 1 276 ) 
Витрати на збут 080 ( 1 806 ) ( 1 754 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 3 841 ) ( 1 091 ) 
Фінансові результати від операційної діяльності:       

прибуток 100 - - 
збиток 105 ( 597 ) ( 117 ) 

Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 10 - 
Інші доходи 130 1 - 
Фінансові витрати 140   -     -   
Втрати від участі в капіталі 150   -     -   
Інші витрати 160   -     -   
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:       

прибуток 170 - - 
збиток 175 ( 586 ) ( 117 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 80 ) ( 409 ) 
Фінансові результати від звичайної діяльності:       

прибуток 190 - - 
збиток 195 ( 666 ) ( 526 ) 

Надзвичайні:       
доходи 200 - - 
витрати 205   -     -   

Податки з надзвичайного прибутку 210   -     -   
Чистий:       

прибуток 220 - - 
збиток 225 ( 666 ) ( 526 ) 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 15 178 10 072 
Витрати на оплату праці 240 2 875 2 263 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 129 884 
Амортизація 260 1 982 2 361 
Інші операційні витрати 270 3 057 2 549 
Разом 280 24 221 18 129 
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III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320   -     -   
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330   -     -   
Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

за  2010 рік 
                               Форма N 3 (тис. грн.) код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код За звітний період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  
  
  

 
 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 31 949 0 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 1 0 
Повернення авансів  030 29 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 0 0 
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 8 0 
Витрачання на оплату:    0 
Товарів (робіт, послуг) 090 24 324 0 
Авансів 095 793 0 
Повернення авансів 100 90 0 
Працівникам 105 2 337 0 
Витрат на відрядження 110 15 0 
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 710 0 
Зобов’язань з податку на прибуток 120 0 0 
Відрахувань на соціальні заходи 125 1 187 0 
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 569 0 
Цільових внесків 140 0 0 
Інші витрачання 145 123 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1 841 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 160  0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1 841 0 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     
Реалізація:     
            фінансових інвестицій 180 0 0 
            необоротних активів 190 0 0 
            майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:     0 
            відсотки 210 0 0 
            дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    0 
            фінансових інвестицій 240 0 0 
            необоротних активів 250 1 415 0 
            майнових комплексів 260 0 0 
Інші платежі 270 49 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -1 464 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 290  0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1 464 0 
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 10 0 
Погашення позик 340 0 0 
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Стаття Код За звітний період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Сплачені дивіденди 350 0 0 
Інші платежі 360 0 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 10 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380  0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 10 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 387 0 
Залишок коштів на початок року 410 142 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420  0 
Залишок на кінець року 430 529 0 

 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

за 2010 рік 
                                  Форма N 4 (тис. грн.) код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 1 010   424 20 (   -167    )   1 287 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

 
020 

         

Виправлення помилок 030          
Інші зміни 040          
Скоригований залишок на початок 
року 

050 1 010   424 20 (   -167    )   1 287 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 

 
060 

   14 668     14 668 

Уцінка основних засобів 070          
Дооцінка незавершеного будівництва 080          
Уцінка незавершеного будівництва 090          
Дооцінка нематеріальних активів 100          
Уцінка нематеріальних активів 110          
 120          
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 

130 
     (   -666    )   (   -666    ) 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

 
140 

         

Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 

150         
 

Відрахування до Резервного капіталу 160          
 170          
Внески учасників: 
Внески до капіталу 

 
180 

         

Погашення заборгованості з капіталу 190          
 200          
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

 
210 

         

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220          
Анулювання викуплених акцій (часток) 230          
Вилучення частки в капіталі 240          
Зменшення номінальної вартості акцій 250          
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 

 
260 

         

Безкоштовно отримані активи 270          
 280          
Разом змін в капіталі 290    14 668  (   -666    )   14 002 
Залишок на кінець року 300 1 010   15 092 20 (   -833    )   15 289 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 рік  

Форма N 5 (тис. грн.) Код за ДКУД  1801008  
I. Нематеріальні активи  

 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
ряд-
ка 

Залишок на початок 
року На-

дійшло 
за рік 

Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 
рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 
первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісної 
(переоціне-

ної) 
вартості 

накопиче-
ної амор-
тизації 

первісна 
(переоціне-

на) 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами  

010               

Права користування майном  020               

Права на комерційні 
позначення 

030               

Права на об'єкти 
промислової власності  

040               

Авторське право та суміжні з 
ним права 

050  10 10          10 10 

 060               

Інші нематеріальні активи  070               

Разом  080  10 10          10 10 

Гудвіл  090              

  
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) ________  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) ________  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) ________  
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) ________  
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I. Основні засоби  

Групи основних засобів 

Ко
д 
ряд
-ка 

Залишок на 
початок року На-

дійшло 
за рік 

Переоцінка (доо-
цінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 
рік 

Втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за 
рік Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості 

зносу 

одержані за фінан-
совою орендою 

передані в опера-
тивну оренду первісна 

(переоці-
нена) 

вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(переоціне

-на) 
вартість 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос первісна 
(переоцінена

) вартість 
знос 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки  100                   

Інвестиційна нерухомість 105                  

Капітальні витрати на 
поліпшення земель  

110                   

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої  

120  8 644 3 323 1 807 22 406 7 738   286    32 857 11 347     

Машини та обладнання  130  10 466 3 260 128   1 1 1 572    10 593 4 831     

Транспортні засоби  140  374 245      22    374 267     

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)  

150  178 95 55     30    233 125     

Тварини  160                   

Багаторічні насадження  170                   

Інші основні засоби  180  208 158 60     26    268 184     

Бібліотечні фонди  190                   

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи  

200  153 153 46   7 7 46    192 192     

Тимчасові (нетитульні) 
споруди  

210                   

Природні ресурси  220                   

Інвентарна тара  230                   

Предмети прокату  240                   

Інші необоротні 
матеріальні активи  

250                   

Разом  260  20 023 7 234 2 096 22 406 7 738 8 8 1982    44 517 16 946     
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) ___________  
 вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) ___________  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) ___________  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________  
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________  
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ___________  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________  
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) ___________  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) ___________  
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) ___________  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________  
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III. Капітальні інвестиції  V. Доходи і витрати  
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року  Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4  1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280    А. Інші операційні доходи і витрати 

440 1  Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 025 192  Операційна оренда активів 
Придбання (виготовлення) інших необоротних  

300 46 2 
 Операційна курсова різниця 450   

матеріальних активів  Реалізація інших оборотних активів 460 3393 3101 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 15 40  Штрафи, пені, неустойки 470 2 35 
Придбання (вирощування) довгострокових  

320   
 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення 480   біологічних активів  
Інші 330    Інші операційні доходи і витрати 490 36 705 
Разом 340 2086 234  у тому числі: 

491 Х  З рядка 340 графа 3    відрахування до резерву сумнівних боргів 
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)   непродуктивні витрати і втрати 492 Х  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)   Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 

500   IV. Фінансові інвестиції  асоційовані підприємства 
 дочірні підприємства 510   

Найменування показника Код 
рядка За рік 

На кінець року  спільну діяльність 520   
довгострокові поточні  В. Інші фінансові доходи і витрати 

530  х 1 2 3 4 5  Дивіденди 
А. Фінансові інвестиції за 
методом участі в капіталі в: 

350    

 Проценти 540 Х  
 Фінансова оренда активів 550   

асоційовані підприємства  Інші фінансові доходи і витрати 560 10  
дочірні підприємства 360     Г. Інші доходи і витрати 

570   спільну діяльність 370     Реалізація фінансових інвестицій 
Б. Інші фінансові інвестиції в:  

   
 Доходи від об’єднання підприємств 580   

частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 380  Результат оцінки корисності 590   

 Неопераційна курсова різниця 600   
акції 390     Безоплатно одержані активи 610  х 
облігації 400     Списання необоротних активів 620 Х  
інші 410     Інші доходи і витрати 630 1  
Разом (розд. А + розд. Б) 420     Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631)  

  
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632)  % 

З рядка 045 графа 4 Балансу  Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633)  
за собівартістю  (421)   основної діяльності   
за справедливою вартістю  (422)   VI. Грошові кошти    

  за амортизованою собівартістю  (423)   Найменування показника Код рядка На кінець року 
 
З рядка 220 графа 4 Балансу  

    1  2 3 
Поточні фінансові інвестиції відображені:   Каса 640  2 
за собівартістю  (424)   Поточний рахунок у банку 650   

  за справедливою вартістю  (425)   Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660  527 
 за амортизованою собівартістю  (426)   Грошові кошти в дорозі 670   
     Еквіваленти грошових коштів 680   
     Разом 690  529 
     З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)    
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на поча-
ток року 

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році 

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році 

Сума очікуваного відшкоду-вання 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахуван-ня 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710         
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  720         
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 
зобов'язань  

730         

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740         
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів  

750         

 760         
 770         
Резерв сумнівних боргів  775         
Разом  780         

VIII. Запаси   IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік  
Найменування показника Код 

ряд-ка 
Всього на кінець 

року 

у т.ч.за строками 
непогашення 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 
 

до 12 
місяців 

від 12 
до 18 
місяців 

від 18 до 
36 місяців 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
Сировина і матеріали 800 1797    

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3013 1717 490 806 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810     

 Інша поточна дебіторська заборгованість 950 32 32   
Паливо 820 35    Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (951)  
Тара і тарні матеріали 830 14    Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952)  
Будівельні матеріали 840 42    X. Нестачі і втрати від псування цінностей  
Запасні частини 850 105    Найменування показника Код рядка Сума 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860     1 2 3 

Поточні біологічні активи 870     Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 22    Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970  
Незавершене виробництво 890     Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на  

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980  Готова продукція 900 1981    
Товари 910 60    XI. Будівельні контракти  
Разом 920 4056    Найменування показника Код рядка Сума 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".   1 2 3 
  Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  

З рядка 920 графа 3  Балансова вартість запасів:      Заборгованість на кінець звітного року:   
 відображених за чистою вартістю реалізації   (921)   валова замовників 1120  
 переданих у переробку   (922)   валова замовникам 1130  
 оформлених в заставу   (923)   з авансів отриманих 1140  
 переданих на комісію   (924)   Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925)   

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160  З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу  (926)   
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XII. Податок на прибуток  XIII. Використання амортизаційних відрахувань  

Найменування показника Код рядка Сума  Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3  1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210   Нараховано за звітний рік 1300 1982 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220   Використано за рік - усього 1310 1982 
на кінець звітного року 1225   в тому числі на: 

будівництво об'єктів 1311  Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 230  
на кінець звітного року 1235 310  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1982 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 80  з них машини та обладнання 1313 1967 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241   придбання (створення) нематеріальних активів 1314 15 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 80    1316  
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250     1317  
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251      
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252      
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253      

 
XIV. Біологічні активи  

Групи біологічних активів 
Код 
ряд-
ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на початок 

року надійш
ло за 
рік 

вибуло за рік нараховано 
амор-

тизації за 
рік 

втрати від 
зменшен-ня 
корис-ності 

вигоди від 
відновлен-ня 
корис-ності 

залишок на кінець 
року залишок на 

початок 
року 

надійш-ло 
за рік 

зміни 
вартості за 

рік 

вибуло за 
рік 

залишок на 
кінець року первіс-на 

вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-на 
аморти-зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи – 
усього 
в тому числі: 1410                
робоча худоба 1411                
продуктивна худоба 1412                
багаторічні насадження 1413                
  1414                
інші довгострокові біологічні активи 1415                
Поточні біологічні активи – усього 
в тому числі: 1420  Х   Х Х    Х      
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421  Х   Х Х    Х      
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422  Х   Х Х    Х      
  1423  Х   Х Х    Х      
інші поточні біологічні активи 1424  Х   Х Х    Х      
Разом 1430                
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)  

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)  

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)  
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів  

 

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, пов'язані з 
біологічними 

перетвореннями 

Результат від первісного 
визнання Уцінка Виручка від 

реалізації 
Собівартість 
реалізації  

Фінансовий результат  
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації первісного визнан-ня та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього 1500  (            )  (           )   (            )   
у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510  (           )  (           )   (           )   
з них: 
пшениця 1511  (           )  (           )   (           )   
соя 1512  (           )  (           )   (           )   
соняшник 1513  (           )  (           )   (           )   
ріпак 1514  (           )  (           )   (           )   
цукрові буряки (фабричні) 1515  (           )  (           )   (           )   
картопля 1516  (           )  (           )   (           )   
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517  (           )  (           )   (           )   
інша продукція рослинництва 1518  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи рослинництва 1519  (           )  (           )   (           )   
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього 1520  (           )  (           )   (           )   
у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530  (           )  (           )   (           )   
з нього: 
великої рогатої худоби 1531  (           )  (           )   (           )   
свиней 1532  (           )  (           )   (           )   
молоко 1533  (           )  (           )   (           )   
вовна 1534  (           )  (           )   (           )   
яйця 1535  (           )  (           )   (           )   
інша продукція тваринництва 1536  (           )  (           )   (           )   
додаткові біологічні активи тваринництва 1537  (           )  (           )   (           )   
продукція рибництва 1538  (           )  (           )   (           )   
  1539  (           )  (           )   (           )   
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 1540  (           )  (           )   (           )   
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БАЛАНС 

на 31 грудня 2011 року 
                                                                                          Форма № 1(тис. грн.) код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка На початок звітного періоду На кінець  

звітного періоду 
1 2 3 4 

I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи:       
залишкова вартість 010     
первісна вартість 011 10 10 
накопичена амортизація 012 (10)  (10) 
Незавершене будівництво 020 206 420 

Основні засоби:       

залишкова вартість 030 27 571 32 776 

первісна вартість 031 44 517 56 156 
знос 032 (16 946) (23 380) 

Довгострокові біологічні активи:       

справедлива (залишкова) вартість 035     
первісна вартість 036     

накопичена амортизація 037 (  ) ( ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:       

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040     

інші фінансові інвестиції 045     
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   116 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055     
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056     
Знос інвестиційної нерухомості 057     
Відстрочені податкові активи 060   1 

Гудвіл 065     
Інші необоротні активи 070     

Усього за розділом I 080 27 777 33 313 
II. Оборотні активи       

Виробничі запаси 100 2 015 2 816 
Поточні біологічні активи 110     
Незавершене виробництво 120     

Готова продукція 130 1 981 1 262 
Товари 140 60 258 

Векселі одержані 150     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 3 013 3 993 

первісна вартість 161 3 013 4 000 
резерв сумнівних боргів 162 (   ) ( 7   ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 23 186 

за виданими авансами 180 367 429 
з нарахованих доходів 190     
із внутрішніх розрахунків 200     

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 32 170 
Поточні фінансові інвестиції 220     

Грошові кошти та їх еквіваленти:       
в національній валюті 230 529 1 185 

у т.ч. в касі 231     

в іноземній валюті 240     
Інші оборотні активи 250 122 32 

Усього за розділом II 260 8 142 10 331 
III. Витрати майбутніх періодів 270   2 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275     
Баланс 280 35 919 43 646 
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Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал       

Статутний капітал 300 1 010 1 010 
Пайовий капітал 310     

Додатковий вкладений капітал 320     
Інший додатковий капітал 330 15 092 21 008 
Резервний капітал 340 20 20 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -861   -2 046 
Неоплачений капітал 360 (   ) (   

Вилучений капітал 370 (   ) (   

Усього за розділом I 380 15 261 19 992 
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів       

Забезпечення виплат персоналу 400     
Інші забезпечення 410     

Цільове фінансування 420     

Усього за розділом II 430     
III. Довгострокові зобов'язання       

Довгострокові кредити банків 440     
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450     

Відстрочені податкові зобов'язання 460 310   
Інші довгострокові зобов'язання 470     

Усього за розділом III 480 310   
IV. Поточні зобов'язання       

Короткострокові  кредити банків 500     

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510     
Векселі видані 520     

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19 337 22 931 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 581 175 
з бюджетом 550 191 82 
з позабюджетних платежів 560 1   

зі страхування 570 53 185 
з оплати праці 580 123 224 

з учасниками 590 12 11 
із внутрішніх розрахунків 600     
  605     

Інші поточні зобов'язання 610 50 46 

Усього за розділом IV 620 20 348 23 654 
V. Доходи майбутніх періодів 630     

Баланс 640 35 919 43 646 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 2011 р. 
Форма N 2 (тис. грн.)      Код за ДКУД 1801003 

                                                     І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ   
 

Стаття 
Код 
рядк
а 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 61 712 29 808 
Податок на додану вартість 015 ( 10 285 )   4 968 ) 
Акцизний збір 020 (   ) (   ) 
  025 (   ) (   ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 5 ) ( 3 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 51 422 24 837 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 44 438 ) ( 21 723 ) 
Валовий:       

прибуток 050 6 984 3 114 
збиток 055 (   ) (   ) 
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Стаття 
Код 
рядк
а 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Інші операційні доходи 060 1 495 3 432 
  061     
Адміністративні витрати 070 ( 3 605 ) ( 1 496 ) 
Витрати на збут 080 ( 4 446 ) ( 1 806 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 1 829 ) ( 3 869 ) 
  091     
Фінансові результати від операційної діяльності:       

прибуток 100     
збиток 105 ( 1 401 ) ( 625 ) 

Доход від участі в капіталі 110     
Інші фінансові доходи 120 15 10 
Інші доходи 130   1 
Фінансові витрати 140 (   ) (   ) 
Втрати від участі в капіталі 150 (   ) (   ) 
Інші витрати 160 (   ) (   ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165             
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:       

прибуток 170     
збиток 175 ( 1 386 ) ( 614 ) 

  176     
  177     

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (   ) ( 80 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 201   
Фінансові результати від звичайної діяльності:       

прибуток 190     
збиток 195 ( 1 185 ) ( 694 ) 

Надзвичайні:       
доходи 200     
витрати 205 (   ) (   ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 (   ) (   ) 
Чистий:       

прибуток 220     
збиток 225 ( 1 185 ) ( 694 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226     

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

Найменування показника 
Код 
рядк
а 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 36 822 15 178 
Витрати на оплату праці 240 4 889 2 875 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 856 1 129 
Амортизація 260 3 275 1 982 
Інші операційні витрати 270 5 587 3 085 
Разом 280 52 429 24 249 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ  

Назва статті 
Код 
рядк
а 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300     
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320             
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330             
Дивіденди на одну просту акцію 340     
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за 2011 р. 

 
Форма N 3 код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
010 

59335 31949 

Погашення векселів одержаних 015   
Покупців і замовників авансів 020  1 
Повернення авансів  030 491 29 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 19 2 
Бюджету податку на додану вартість 040   
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045   
Отримання субсидій, дотацій 050   
Цільового фінансування 060 2  
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070   
Інші надходження 080 91 8 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 (47232 ) (24324 ) 
Авансів 095 (2831) (793 ) 
Повернення авансів 100 (433 ) (90 ) 
Працівникам 105 (3873 ) (2337 ) 
Витрат на відрядження 110 (7 ) (15 ) 
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 (1600 ) (710 ) 
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (98 ) ( ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1966 ) (1187 ) 
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 (952 ) (569 ) 
Цільових внесків 140 ( ) ( ) 
Інші витрачання 145 (289 ) (123 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 657 1841 
Рух коштів від надзвичайних подій 160   
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 657 1841 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
 фінансових інвестицій 180   
 необоротних активів 190   
 майнових комплексів 200   
Отримані:    
 відсотки 210   
 дивіденди 220   
Інші надходження 230   
Придбання:    
 фінансових інвестицій 240 ( ) ( ) 
 необоротних активів 250 ( ) (1415 ) 
 майнових комплексів 260 ( ) ( ) 
Інші платежі 270 ( ) (49 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280  -1464 
Рух коштів від надзвичайних подій 290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300  -1464 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310   
Отримані позики 320   
Інші надходження 330  10 
Погашення позик 340 ( ) ( ) 
Сплачені дивіденди 350 ( ) ( ) 
Інші платежі 360 ( ) ( ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370  10 
Рух коштів від надзвичайних подій 380   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1 10 
Чистий рух коштів за звітний період 400 656 387 
Залишок коштів на початок року 410 529 142 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420   
Залишок коштів на кінець року 430 1185 529 

 



 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за 2011 рік 

Форма N 4 (тис. грн.) код за ДКУД 1801005
Стаття Код  Статутн

ий 
капітал 

Пайов
ий 

капіта
л 

Додатко
вий 

вкладен
ий 

капітал 

Інший 
додатко 
вий 

капітал 

Резервни
й 

капітал 

Нероз 
по-

ділений 
прибу 
ток 

Неоп
ла

чений 
капі
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 
Залишок на початок року 010 1 010   15 092 20 -833 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

 
020       

Виправлення помилок 030 - - - - - - 
Інші зміни 040 - - - - - -28 
Скоригований залишок на 
початок року 

050 
1 010 - - 15 092 20 -861 

Переоцінка активів: 
 

Дооцінка основних засобів 

 
 

060 - - - 5 916 - - 
Уцінка основних засобів 070 (   -    ) (  -  ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (  
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 
- - - - - - 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 
(   -    ) (  -  ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (  

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 
      

Уцінка нематеріальних активів 110 
(   -    ) (  -  ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (   -    ) (  

 120 - - - - - - 
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

130 - - - - - 
-1 185 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

 
140 

- - - - - (   -    ) - 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 - - - - - (   -    ) - 

Відрахування до Резервного 
капіталу 

160 - - - - - (   -    ) - 

 170 - - - - - - - 

Внески учасників: 
 
Внески до капіталу 

 
180 

- - - - - - - 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 - - - - - - - 

 200 - - - - - - - 

Вилучення капіталу: 
 
Викуп акцій (часток) 

 
 

210 

- - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

220 - - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

230 (   -    ) - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 240 (   -    ) - - - - - - 

Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 (   -    ) - - - - - - 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 
збитків 

 
 

260 

- - - - (   -    ) - - 

Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - 

 280 - - - - - - - 
Разом змін в капіталі 290 - - - 5 916 - -1 185 - 

Залишок на кінець року 300 1 010 - - 21 008 20 -2 046 - 

 



 
40 

 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2011 рік  
 

 
I. Нематеріальні активи  

 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
ряд-
ка 

Залишок на початок 
року На-

дійшло 
за рік 

Переоцінка  
(дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-
зації за 
рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісної 
(переоціне-

ної) 
вартості 

накопиче-
ної амор-
тизації 

первісна 
(переоціне-

на) 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

накопиче
на амор-
тизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами  

010  - - - - - - - - - - - - - 

Права користування майном  020  - - - - - - - - - - - - - 
Права на комерційні 
позначення 

030  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Права на об'єкти 
промислової власності  

040  - - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та суміжні з 
ними права 

050  10 10 - - - - - - - - - 10 10- 

 060  - - - - - - - - - - - - - 
Інші нематеріальні активи  070  - - - - - - -  - - - - - 
Разом  080  10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
Гудвіл  090 - - - - - - - - - - - - - 

  
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (081) _-_______  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) _-_______ 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083) _-_______  
З рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  (084) _-_______  
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  (085) _-_______  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма N 5 (тис. грн.) Код за ДКУД  1801008  
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II. Основні засоби  

Групи основних засобів 

Ко
д 
ряд
-ка 

Залишок на 
початок року 

На-
дійшло 
за рік 

Переоцінка (доо-
цінка +, уцінка -) Вибуло за рік 

Нарахо-
вано 

аморти-
зації за 
рік 

Втрати 
від змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за 
рік Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості 

зносу 

одержані за фінан-
совою орендою 

передані в опера-
тивну оренду 

первісна 
(переоці
-нена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(переоцін
е-на) 

вартість 

знос 

первісн
а 

(перео-
цінена) 
вартіст

ь 

знос первісна 
(переоцінена

) вартість 
знос 

первісна 
(переоціне-
на) вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки  100  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвестиційна нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель  

110  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої  

120  32857 11347 1807 9081 3165 - - 2028 - - - 43 745 16 540 - - - - 

Машини та обладнання  130  10593 4831 624 - - - - 1097 - 15 - 11 232 5 928 - - - - 

Транспортні засоби  140  374 267 - - - - - 28 - -15 - 359 295 - - - - 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)  

150  233 125 46 - - - - 51 - - - 279 176 - - - - 

Тварини  160  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Багаторічні насадження  170  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші основні засоби  180  268 184 56 - -   40 - - - 324 224 - - - - 
Бібліотечні фонди  190  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи  

200  192 192 31 - - 6 6 31 - - - 217 217 - - - - 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди  

210  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Природні ресурси  220  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інвентарна тара  230  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Предмети прокату  240  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Інші необоротні 
матеріальні активи  

250  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом  260  44 517 16 946 2 564 9 081 3 165 6 6 3 275 - - - 56 156 23 380 - - - - 
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261) __-_________  
 вартість оформлених у заставу основних засобів  (262) __-________  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) __-_________  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) __-_________  
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _-_________  
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) __-_________  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) _-_________  
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (266) __-_________  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267) __-_________  
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  (268) __-_________  
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) __-_________  
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III. Капітальні інвестиції  
 

V. Доходи і витрати  
 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року  Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 
1 2 3 4  1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280    А. Інші операційні доходи і витрати 
440 - - Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2745 404  Операційна оренда активів 

Придбання (виготовлення) інших необоротних  
300 33 4  Операційна курсова різниця 450 - - 

матеріальних активів  Реалізація інших оборотних активів 460 1456 1170 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310  12  Штрафи, пені, неустойки 470 - 85 
Придбання (вирощування) довгострокових  320    Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

призначення 480 - - 
біологічних активів  
Інші 330    Інші операційні доходи і витрати 490 39 574 
Разом 340 2778 420  у тому числі: 

491 х 7 З рядка 340 графа 3    відрахування до резерву сумнівних боргів 
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -  непродуктивні витрати і втрати 492 х  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -  Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 

500 - - IV. Фінансові інвестиції  асоційовані підприємства 
 дочірні підприємства 510 - - 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року  спільну діяльність 520 - - 

довгострокові поточні  В. Інші фінансові доходи і витрати 
530 - Х 1 2 3 4 5  Дивіденди 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 

350    

 Проценти 540 х 15 
 Фінансова оренда активів 550 - - 

асоційовані підприємства  Інші фінансові доходи і витрати 560 - - 
дочірні підприємства 360     Г. Інші доходи і витрати 

570 - - спільну діяльність 370     Реалізація фінансових інвестицій 
Б. Інші фінансові інвестиції в:      Доходи від об’єднання підприємств 580 - - 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 380  Результат оцінки корисності 590 - - 

 Неопераційна курсова різниця 600 - - 
акції 390     Безоплатно одержані активи 610 - Х 
облігації 400     Списання необоротних активів 620 х - 
інші 410     Інші доходи і витрати 630 - - 
Разом (розд. А + розд. Б) 420     Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)  (631) - 

  
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 
контрактами з пов'язаними сторонами  (632) - % 

З рядка 045 графа 
4 Балансу  

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   
З рядків 540 - 560 графа 4 

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) - 
за собівартістю  (421) 7 101  основної діяльності   
за справедливою вартістю  (422) ____-____  VI. Грошові кошти    

  за амортизованою собівартістю  (423) -  Найменування показника Код рядка На кінець року 

З рядка 220 графа 
4 Балансу  

    1  2 3 
Поточні фінансові інвестиції відображені:     Каса 640  3 
за собівартістю  (424) 169 895  Поточний рахунок у банку 650  1182 

  за справедливою вартістю  (425) -  Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660   
 за амортизованою собівартістю  (426) -  Грошові кошти в дорозі 670  - 
     Еквіваленти грошових коштів 680  - 
     Разом 690  1185 
     З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)   - 
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VII. Забезпечення і резерви  

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на поча-
ток року 

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році 

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році 

Сума очікуваного відшкоду-вання 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на 
кінець рокунараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахуван-ня 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам  710  - - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  720  - - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань  730  - - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію  740  - - - - - - - 
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів  

750  - - - - - - - 

 760  - - - - - - - 
 770  - 7 - - - - 7 
Резерв сумнівних боргів  775  - 7 - - - - 7 
Разом  780  - - - - - - - 

VIII. Запаси   IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік  
Найменування показника Код 

ряд-ка 
Всього на 
кінець року 

у т.ч.за строками непогашення
збільшення чистої 

вартості 
реалізації* 

уцінка 
 

до 12 
місяців 

від 12 до 
18 

місяців 

від 18 до 
36 місяців

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 6 
Сировина і матеріали 800 2244 - -  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4000 2689 649 662 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 810 - - -  

 Інша поточна дебіторська заборгованість 950 170 170 - - 
Паливо 820 36 - -  Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (951) - 
Тара і тарні матеріали 830 28 - -  Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) - 
Будівельні матеріали 840 96 - -  X. Нестачі і втрати від псування цінностей  
Запасні частини 850 385 - -  Найменування показника Код рядка Сума 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 - - -  1 2 3 

Поточні біологічні активи 870 - - -  Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 27 - -  Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 
Незавершене виробництво 890 - - -  Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на  

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 - Готова продукція 900 1262 - -  
Товари 910 258 - -  XI. Будівельні контракти  
Разом 920 4 336 0 -  Найменування показника Код рядка Сума 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".   1 2 3 
  Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

З рядка 920 графа 
3  Балансова вартість запасів:      Заборгованість на кінець звітного року:   

 відображених за чистою вартістю реалізації   (921) -  валова замовників 1120 - 
 переданих у переробку   (922) -  валова замовникам 1130 - 
 оформлених в заставу   (923) -  з авансів отриманих 1140 - 
 переданих на комісію   (924) -  Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  (925) -  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - 
З рядка 275 графа 
4 Балансу запаси, призначені для продажу  

(926) 
-  
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XII. Податок на прибуток  XIII. Використання амортизаційних відрахувань  
Найменування показника Код рядка Сума  Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3  1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 110  Нараховано за звітний рік 1300 3275 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -  Використано за рік - усього 1310 2778 
на кінець звітного року 1225 1  в тому числі на: 

будівництво об'єктів 1311 - Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 310  
на кінець звітного року 1235 -  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2778 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -201  з них машини та обладнання 1313 670 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 110  придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -1  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -310    1316 - 
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -    1317 - 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 -     
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -     
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -     

 
XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 
ряд-
ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на початок 

року надійш
ло за 
рік 

вибуло за рік нараховано 
амор-

тизації за 
рік 

втрати від 
зменшен-ня 
корис-ності 

вигоди від 
відновлен-ня 
корис-ності 

залишок на кінець 
року залишок на 

початок 
року 

надійш-ло 
за рік 

зміни 
вартості за 

рік 

вибуло за 
рік 

залишок на 
кінець рокупервіс-на 

вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-
на амор-
тизація 

первіс-на 
вартість 

накопиче-на 
аморти-зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Довгострокові біологічні активи – 
усього 
в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - - 
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 
  1414 - - - - - - - - - - - - - - - 
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - 
Поточні біологічні активи – усього 
в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
  1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - - 
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - - 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) - 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) - 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) - 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів  

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного 
визнання Уцінка 

Виручка 
від 

реалізації 

Собівартіст
ь реалізації 

Фінансовий результат  
(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації первісного визнан-
ня та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 
- усього 1500 - (            ) 

- - 
(           ) 

- 
(            ) 

- - 

у тому числі:  -  - -  -  - - 
зернові і зернобобові 1510 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
з них: 
пшениця 1511 

- 
(           ) 

- - 
(           ) 

- 
(           ) 

- - 

соя 1512 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
соняшник 1513 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
ріпак 1514 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
цукрові буряки (фабричні) 1515 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
картопля 1516 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
інша продукція рослинництва 1518 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 
- усього 1520 

- 
(           ) 

- - 
(           ) 

- 
(           ) 

- - 

у тому числі:  -  - -  -  - - 
приріст живої маси - усього 1530 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
з нього: 
великої рогатої худоби 1531 

- 
(           ) 

- - 
(           ) 

- 
(           ) 

- - 

свиней 1532 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
молоко 1533 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
вовна 1534 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
яйця 1535 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
інша продукція тваринництва 1536 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
продукція рибництва 1538 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
  1539 - (           ) - - (           ) - (           ) - - 
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 1540 

- 
(           ) 

- - 
(           ) 

- 
(           ) 

- - 
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             БАЛАНС 
                                                                             Форма № 1(тис. грн.) код за ДКУД 

1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець  
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 - - 
первісна вартість 011 10 - 
накопичена амортизація 012 (      10      ) (  -  ) 

Незавершене будівництво 020 420 466 
Основні засоби:    

залишкова вартість 030 32776 33157 
первісна вартість  031 56156 58199 
знос 032 (    23380    ) (    25042    ) 

Довгострокові біологічні активи:        
справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
первісна вартість                036 - - 
накопичена амортизація           037 (        -        ) (        -        ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - 
інші фінансові інвестиції 045 - -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 116 - 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - - 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
Знос інвестиційної нерухомості 057 - - 
Відстрочені податкові активи 060 1 1 
Гудвіл 065 - - 
Інші необоротні активи 070 - - 
Гудвіл при консолідації 075 - - 
Усього за розділом І 080 33313 33624 

ІІ. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 2816 4138 
Поточні біологічні активи            110 - - 
Незавершене виробництво 120 - - 
Готова продукція 130 1262 2117 
Товари 140 258 734 
Векселі одержані 150 - - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість  160 3993 5502 
первісна вартість 161 4000 5509 
резерв сумнівних боргів 162 (        7        ) (        7        ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом  170 186 12 
за виданими авансами 180 429 318 

Підприємство  Публічне акціонерне товариство «Будіндустрія 
Територія  ___________________________________  
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство_______  
Орган державного управління __________________________________________ 
Вид економічної діяльності Виробництво залізобетонних виробів 
Одиниця виміру; тис. гри.______________________________________________ 
Адреса                               14001, м.Чернігів, вул. Індустріальна, 11 

Складено (зробити позначку «V» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
   за міжнародними стандартами фінансової звітності 

  КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 2012 09 30 

                за ЄДРПОУ 1349644 

                за КОАТУУ 7410136600 

                за КОПФГ   

                за СПОДУ   

за КВЕД 26.61.1 

   Контрольна сума   

 
V 
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з нарахованих доходів 190 - - 
із внутрішніх розрахунків 200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 170 330 
Поточні фінансові інвестиції 220 - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230 1185 937 
у тому числі в касі 231 3 3 
в іноземній валюті 240 - - 

Інші оборотні активи 250 32 141 
Усього за розділом ІІ 260 10331 14229 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2 7 
I. Необоротні активи 275 - - 

Баланс 
 280 43646 47860 

 
 

Пасив Код 
 рядка 

На початок  
звітного періоду  

На кінець  
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    

Статутний капітал 300 1 010 1 010 
Пайовий капітал 310 - - 
Додатковий вкладений капітал 320 - - 
Інший додатковий капітал 330 21 008 21 008 
Резервний капітал 340 20 20 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2 046 -2 665 
Неоплачений капітал 360 (        -        ) (        -        ) 
Вилучений капітал 370 (        -        ) (        -        ) 
Накопичена курсова різниця 375 - - 
Усього за розділом І 380 19 992 19 373 
Частка меншості 385 - - 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
Інші забезпечення  410 - - 
Сума страхових резервів 415 - - 
Сума часток пере страховиків у страхових резервах 416 - - 
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті перемож- 
цям лотереї 417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого 
сплатою участі у лотереї 418 - - 

Цільове фінансування  420 - - 
Усього за розділом ІІ 430 - - 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 - - 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - - 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
Інші довгострокові  зобов’язання 470 - - 
Усього за розділом ІІІ 480 - - 

ІV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 - - 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 - - 
Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22 931 26 919 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540 175 845 
з бюджетом 550 82 135 
з позабюджетних платежів 560 - - 
зі страхування 570 185 235 
з оплати праці 580 224 323 
з учасниками  590 11 11 
із внутрішніх розрахунків 600 - - 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 605 - - 
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Інші поточні зобов’язання 610 46 19 
Усього за розділом ІV 620 23 654 28 487 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
Баланс 640 43 646 47 994 

 
 

Звіт про фінансові результати  
за  9 місяців 2012р. 

Форма N 2 (тис. грн.)      Код за ДКУД 1801003 
                                                     І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 
 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 54 826 45 336 
Податок на додану вартість 015 (  9 138  ) (   7 556   ) 
Акцизний збір 020 (       -       ) (       -       ) 
 025 (       -       ) (       -       ) 
Інші вирахування з доходу 030 (      26      ) (       2       ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 45 662 37 778 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (  38 324  ) (  32 532  ) 
Валовий: 
Прибуток 

 
050 7 338 5 246 

 збиток 055 (       -       ) (       -       ) 
Інші операційні доходи 060 667 1 256 

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської  
діяльності 

061 - - 

Адміністративні витрати 070 (   2 105   ) (  1 564  ) 
Витрати на збут 080 (   4 851   ) (  3 432   ) 
Інші операційні витрати 090 (  1 586   ) (   1 522   ) 

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської  

діяльності 

091 - - 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
 Прибуток 

 
100 

- - 

збиток 105 (    537    ) (      16      ) 
Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 - - 
Інші доходи 130 - - 
Фінансові витрати 140 (       -       ) (       -       ) 
Витрати від участі в капіталі 150 (       -       ) (       -       ) 
Інші витрати 160 (       -       ) (       -       ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
 прибуток 

 
170 

 
- 

 
- 

 збиток 175 (      537    ) (      16      ) 
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від  
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності 176 - - 
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від  
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 

припинення діяльності 177 

 
 

(       -       ) 

 
 

(       -       ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 82 37 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 

 
190 

  

 збиток 195 (    619    ) (      53      ) 
Надзвичайні: 
 доходи 

 
200 

 
- 

 
- 

 витрати 205 (       -       ) (       -       ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 
Частка меншості 215 - - 



 
49 

Чистий: 
 прибуток 220 - - 
 збиток 225 (     619     ) (     53     ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

 
 
 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 36 852 28 529 
Витрати на оплату праці 240 2 388 3 443 
Відрахування на соціальні заходи 250 926 1 316 
Амортизація 260 580 1 461 
Інші операційні витрати 270 6 120 4 301 
Разом 280 46 866 39 050 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - - 
Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 
12. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв 

рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення.  

Рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій прийняте Засіданням Наглядової ради ПАТ 
“БУДІНДУСТРІЯ ”- Протокол  №3011/1 від 30 листопада 2012 р.  

„За” – 3 голоси (один член Наглядової ради  - один голос), 100 % присутніх учасників Засідання Наглядової 
ради.; 

„Проти” –  немає; 
„Утрималися” - немає. 
Голосування проводилося відкрито.  
13. Параметри емісії. 

13.1. Характеристика облігацій: іменні відсоткові незабезпечені. 
13.1.1. Загальна кількість облігацій  10 000 штук, в т.ч.: 
        серії А – 10 000 штук;  
13.1.2. Номінальна вартість однієї облігації складає 1000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 коп.) 
13.1.3. Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу складає 10 000 000,00 грн. (десять 
мільйонів  гривень 00 копійок), в т.ч. 
        серії А – 10 000 000,00 грн. грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);  
13.1.4. Форма існування – бездокументарна. 
13.2. Серії та порядкові номери облігацій  
Випускаються облігації серії А за №№ 00001-10 000 
14. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента  
Обмін облігацій на власні акції Емітента не передбачено. 
15. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, 
залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання Емітента 
щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного 
капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності) 
Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій: 72,52 % ресурсів, залучених від продажу 
облігацій, Емітент планує використати для закупівлі матеріалів, 27,33 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, – 
для оплати обладнання та устаткування, 0,15 % - для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та 
розширення асортименту продукції, що випускається,  та переліку послуг, що надаються. 
Джерелом погашення облігацій та виплати доходу виступатимуть грошові кошти Товариства, що залишаються після 
розрахунків з бюджетом і оплати інших обов’язкових платежів. 
Кошти, отримані від розміщення облігацій, не будуть використані Товариством для фінансування та інвестування 
будівництва об’єктів житлового будівництва. Емітент зобов`язується не використовувати кошти, залучені від 
розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків 
від господарської діяльності. 
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16. Права, що надаються власникам облігацій: 
Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: 
- отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; 
- подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; 
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. 
Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки 
у цінних паперах у зберігача.  Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 

17. Порядок розміщення облігацій 

17.1.Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій 

Укладання договорів на придбання облігацій відбуватиметься за місцезнаходженням Емітента (Україна, 14001, 
м.Чернігів, вул. Індустріальна,11). 
Дати початку розміщення облігацій:  
серії А – 21.01.2013р.; 
Дати закінчення розміщення облігацій:  
серії А – 20.03.2013р.; 

17.2. Перелік осіб, серед яких Емітент має намір розмістити облігації: 
Юридичні особи нерезиденти: 

№ 
з/п Найменування Місцезнаходження 

Реквізити документа, що свідчить про 
реєстрацію цієї юридичної особи в країні її 

місцезнаходження 
1 Компанія 

«ВЕРПТОН 
КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» 

вул. Діагору, 4, Керміа Білдінг, 
офіс 104, Індекс 1097, м. 
Нікосія, Республіка Кіпр 

Дата державної реєстрації: 24 серпня 2010 року. 
Реєстраційний номер НЕ 272260, Сертифікат про 
державну реєстрацію від 24 серпня 2010 року, 
апостиль №246287/10 від 27 серпня 2010 року, 

посвідчений Постійним Секретарем Міністерства 
Юстиції та Громадського Порядку Республіки 

Кіпр, паном(ні) В. Іоанну 
2 Компанія «Кемберлі 

Лімітед» 
Республіка Кіпр, місто Нікосія, 
вулиця Орфеос, будинок 4В 

Реєстраційний  номер  Компанії  на  території  
Республіки Кіпр:  НЕ190426 

 
Юридичні особи резиденти: 

№ 
з/п Найменування Місцезнаходження ЄДРПОУ 

Місце та дата проведення 
державної реєстрації, реквізити 

свідоцтва про державну реєстрацію 
1 АТ «Банк 

«Національні 
інвестиції» 

01601, Київ, вул. 
Володимирська, 54 

20017340 Зареєстровано 09.11.1993       
Шевченківською РДА у  м. Києві, 
свідоцтво  про державну реєстрацію 

серія   А 01    №306037 
2 АТ “ОТП Банк”. м.Київ, вул. Жилянська, 

43. 
21685166 Зареєстровано 02.03.1998 

Голосіївською РДА у  м. Києві, 
свідоцтво  про державну реєстрацію 

серія   А 01 №370771 
3 ПАТ «Діамантбанк» 04070, Україна, м. Київ, 

Контрактова площа, 10 А 
 

23362711 Зареєстровано Подільською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 26.09.2008 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 429955 

4 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг» 

 ПЗНВІФ 
«Ковальська-
Голосієво» 

(код ЄДРСІ 233375) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340  

5 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ «Пегас» 
(код ЄДРІСІ 
2331074) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 
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6 ПАТ «ЗНКВІФ 
«Фонд Бетта» 

02140, м. Київ, вул. 
Бориса Гмирі, буд. 1-А 

33228283 Зареєстровано Дарницькою 
районною в місті Києві державною 

адміністрацією  
21.04.2006 року, Виписка з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців серія ААВ 

№ 345035 
7 ТОВ «КУА 

«Інвест-Консалтинг»  
ПЗНВІФ «Скіф» 

(код ЄДРІСІ 
2331314) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

8 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ 
«Либідь» 
(код ЄДРІСІ 
2331369) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

9 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ 
«Сармат» 
(код ЄДРІСІ 
2331367) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

10 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ «Інвест-
Т» 

(код ЄДРІСІ 
2331368) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

11 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ 
«Столична 

нерухомість» 
(код ЄДРІСІ 
2331593) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

12 ТОВ  «КУА  
«УКРІНТО», що діє 
в інтересах ПЗНВІФ 

«Перспективна 
нерухомість 
столиці» 
(код ЄДРІСІ 
2331405) 

04086, м.Київ, вул. 
Петропавлівська, б.56 

32668390 Зареєстровано 23.09.2003р. 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, Виписка з 

єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 426567 

13 ТОВ  «КУА  
«УКРІНТО», що діє 
в інтересах ПЗНВІФ 

«Київська 
нерухомість» 

(код ЄДРІСІ 
233169) 

04086, м.Київ, вул. 
Петропавлівська, б.56 

32668390 Зареєстровано 23.09.2003р. 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, Виписка з 

єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 426567 

14 ТОВ  «КУА  
«УКРІНТО», що діє 
в інтересах ПЗНВІФ 

«Перспективні 
інвестиції» 
(код ЄДРІСІ 
2331496) 

04086, м.Київ, вул. 
Петропавлівська, б.56 

32668390 Зареєстровано 23.09.2003р. 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, Виписка з 

єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 426567 
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15 ТОВ «ЕВБАЗ 
КАПІТАЛ» 

01054, м. Київ, пров. 
Чеховський, 6, гр.пр. 8, 
к. 6 

32476874 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 14.05.2004 року, 

свідоцтво про державну реєстрацію 
серія А01 № 727551 

16 ТОВ «Фінансова 
компанія 

«Капіталіст» 

01024, м Київ, вул. 
Круглоуніверситетська, 
б.14 

35430041 Зареєстровано 26.09.2007р. 
Печерською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, свідоцтво 
про державну реєстрацію серія ААВ 
№ 074415 

17 ТОВ «ФК 
«АТЛАС» 

03150, м. Київ, вул. 
Анри Барбюса, буд.40 

35197671 Зареєстровано 18.06.2007 р. 
Печерською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, свідоцтво 
про державну реєстрацію серія ААБ 
№ 532096 

18 ТОВ «КУА 
«УКРІНТО», що діє 
від свого імені та в 

інтересах  
ПЗНВІФ 

«Константа»  
(код ЄДРІСІ 
2331719) 

04086, м. Київ, вул. 
Петропавлівська, б.56 

32668390 Зареєстровано 23.09.2003р. 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, Виписка з 
єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 426567 

19 ТОВ «КУА 
«УКРІНТО» 

04086, м. Київ, вул. 
Петропавлівська, б.56 

32668390 Зареєстровано 23.09.2003р. 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією, Виписка з 
єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААБ № 426567 

20 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг» 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 
Виписка з єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців серія ААВ № 
595340 

21 ТОВ «КУА 
«Інвест-Консалтинг»  

ПЗНВІФ 
«Борисфен» 

(код ЄДРІСІ 
2331744) 

04116, м. Київ, вул. 
Старокиївська, буд.10 
літ. «И», корпус 7 

32710395 Зареєстровано Шевченківською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 02.10.2003 року, 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців серія ААВ № 595340 

22 ПАТ «ЗНФКІФ 
«ОПТІМАЛ» 

(код ЄДРІСІ 
13300006) 

04119, Україна, м. 
Київ, вул. Зоологічна, 
буд.5/1, корпус 3 

38013482 Зареєстровано Дніпровською 
районною в місті Києві державною 
адміністрацією 24.01.2012 року, 
Виписка з єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців серія ААВ № 
636119 

23 ПАТ «Завод ЗБК 
ім. С.Ковальської» 

01013, м. Київ, вул. 
Будіндустрії, буд.7.  

05523398 Зареєстроване Голосіївською 
районною у місті Києві державною 
адміністрацією 16.01.1995 року. У 
зв’язку зі зміною найменування 
юридичної особи, видане нове 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
22.03.2011 року, серія А01 №372606 

18. Можливість дострокового закінчення розміщення  
Емітент може достроково закінчити розміщення облігацій у разі розміщення 100% облігацій. Рішення про 

дострокове закінчення розміщення облігацій у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщення достроково, 
приймає Виконавчий орган Емітента. Затверджує результати розміщення облігацій та затверджує звіт про результати 
розміщення облігацій Виконавчий орган Емітента.  

19. Порядок оплати облігацій: 
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19.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення. 
Продаж протягом всього терміну розміщення відбуватиметься за номінальною вартістю.   
19.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій. 
Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України (гривні). Оплата здійснюється юридичними 

особами – за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків, обов`язкових платежів та 
відсотків за банківський кредит. 

19.3. Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за 
облігації та  строк оплати облігацій 

Для придбання облігацій особи, які зазначені в п.17.2. цього проспекту про розміщення облігацій та які бажають 
придбати облігації в термін розміщення облігацій, надають Емітенту заяву на придбання облігацій, із зазначенням 
кількості облігацій, яку вони бажають придбати. На підставі отриманих заяв в термін розміщення облігацій 
укладаються договори купівлі–продажу облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та Емітентом. Після 
цього в термін, визначений договором, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій, покупець повинен 
сплатити повну вартість облігацій на рахунок ПАТ “БУДІНДУСТРІЯ” р/р 26004011812000 в ПАТ «УкрСиббанк»,  
МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750.  

20. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх 
вимогою із зазначенням випадків, у яких Емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників 
облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який 
облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.  

Облігації обертаються серед обмеженого кола осіб  протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути 
юридичні особи  резиденти та нерезиденти України, які зазначені в п.17.2. цього проспекту про розміщення облігацій. Право 
власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. 

Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та 
інших дій, що не суперечать чинному законодавству, покупець облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного 
ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії, відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся, у разі, якщо буде розміщено щонайменше одну 
облігацію. 

Термін обігу облігацій серії А починається з дня, наступного за днем реєстрації звіту про результати 
розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 31.12.2015 р.  

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право подати облігації Емітенту для їх 
викупу. 

Викуп облігацій буде здійснюватися Емітентом за місцезнаходженням Емітента. 
Виплата грошових коштів при викупі облігацій  здійснюється у національній валюті України. 
Для використання права викупу власники облігацій подають на адресу Емітента заяви про наміри пред’явити 

облігації для викупу.  
Заява має містити наступні відомості: повне найменування юридичної особи; П.І.Б. уповноваженої особи 

власника облігацій та вказівку на документ, який підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (Статут 
юридичної особи, доручення тощо); код ЄДРПОУ; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні 
телефони, факси; адресу електронної пошти (за наявністю); вид зв’язку та відправки інформації; номер рахунку  в 
цінних паперах власника облігацій у Зберігача; номер рахунку і найменування Зберігача, який обслуговує рахунок в 
цінних паперах власника облігацій, в Депозитарії ПАТ „НДУ”; кількість облігацій, що надаються до викупу.     

Заява подається у письмовій формі за підписом особи, яка має відповідні повноваження, та скріплюється 
печаткою. Подання заяв про викуп здійснюється рекомендованим листом або кур’єром за місцезнаходженням 
Емітента.  

Датою подання заяви при направленні її рекомендованим листом є дата отримання листа Емітентом. 
На підставі поданої належним чином заяви Емітент, протягом 60 (шестидесяти)  днів від дати отримання 

заяви, укладає з власником облігацій договір купівлі-продажу облігацій.  
Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідної угоди власник облігацій надає зберігачеві 

розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.  
Емітент, згідно з вимогами діючого законодавства, перераховує власникам облігацій, які переказали облігації 

на рахунок Емітента в ПАТ „НДУ”, належні їм суми на рахунки та в термін, що вказані у відповідній угоді, укладеній 
Емітентом з власником облігацій, що надав  заяву про наміри пред’явити облігації для викупу.  

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу 
реалізацію придбаних облігацій особам, зазначеним в п.17.2. проспекту, зберігати облігації на рахунку у цінних 
паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають 
чинному законодавству України та умовам розміщення. 

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Наглядової 
ради Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій. 

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом  
письмового повідомлення на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при згоді власника 
облігацій протягом 90 (дев’яноста) календарних днів від дати  отримання повідомлення  Емітента за окремим 
договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. 



 
54 

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій 
повинен звернутися до Емітента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів від дати отримання повідомлення 
Емітента про викуп для укладання відповідного договору купівлі-продажу облігацій. 

 Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу власник 
облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок 
Емітента. 

Емітент викуповує облігації за договірною вартістю, але не нижче номінальної вартості, при цьому 
відсотковий дохід за поточний  відсотковий період, протягом якого викуповуються облігації, не виплачується. 

20.1. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій): 
а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями: 
Виплата доходу (відсотків) за облігаціями буде здійснюватиметься Емітентом за місцезнаходженням 

Емітента: Україна, 14001, м.Чернігів, вул. Індустріальна,11. Телефон, факс: (0462) 65-38-00.  
Дохід за облігаціями серії А за перший відсотковий період нараховується у відсотках від номінальної вартості 

облігацій відповідно до першого періоду виплати відсоткового доходу облігацій серії А, але починаючи з дати 
зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах першому власнику, та відповідно до встановленої на такий період 
відсоткової ставки.  

Дохід за облігаціями серії А за 2-34 відсоткові періоди нараховується у відсотках від номінальної вартості 
облігацій відповідно до таких відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 
Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії A   
Порядковий 

номер 
відсоткового 

періоду 

Дата 
початку 

відсоткового 
періоду 

Дата 
закінчення 
відсоткового 

періоду 

Кількість 
днів у 

відсотковому 
періоді 

Дата початку 
виплати 

відсоткового доходу 

Дата закінчення 
виплати відсоткового 

доходу 

1 21.01.2013 20.03.2013 59 21.03.2013 31.03.2013 
2 21.03.2013 30.04.2013 41 01.05.2013 31.05.2013 
3 01.05.2013 31.05.2013 31 01.06.2013 30.06.2013 
4 01.06.2013 30.06.2013 30 01.07.2013 31.07.2013 
5 01.07.2013 31.07.2013 31 01.08.2013 31.08.2013 
6 01.08.2013 31.08.2013 31 01.09.2013 30.09.2013 
7 01.09.2013 30.09.2013 30 01.10.2013 31.10.2013 
8 01.10.2013 31.10.2013 31 01.11.2013 30.11.2013 
9 01.11.2013 30.11.2013 30 01.12.2013 31.12.2013 

10 01.12.2013 31.12.2013 31 01.01.2014 31.01.2014 
11 01.01.2014 31.01.2014 31 01.02.2014 28.02.2014 
12 01.02.2014 28.02.2014 28 01.03.2014 31.03.2014 
13 01.03.2014 31.03.2014 31 01.04.2014 30.04.2014 
14 01.04.2014 30.04.2014 30 01.05.2014 31.05.2014 
15 01.05.2014 31.05.2014 31 01.06.2014 30.06.2014 
16 01.06.2014 30.06.2014 30 01.07.2014 31.07.2014 
17 01.07.2014 31.07.2014 31 01.08.2014 31.08.2014 
18 01.08.2014 31.08.2014 31 01.09.2014 30.09.2014 
19 01.09.2014 30.09.2014 30 01.10.2014 31.10.2014 
20 01.10.2014 31.10.2014 31 01.11.2014 30.11.2014 
21 01.11.2014 30.11.2014 30 01.12.2014 31.12.2014 
22 01.12.2014 31.12.2014 31 01.01.2015 31.01.2015 
23 01.01.2015 31.01.2015 31 01.02.2015 28.02.2015 
24 01.02.2015 28.02.2015 28 01.03.2015 31.03.2015 
25 01.03.2015 31.03.2015 31 01.04.2015 30.04.2015 
26 01.04.2015 30.04.2015 30 01.05.2015 31.05.2015 
27 01.05.2015 31.05.2015 31 01.06.2015 30.06.2015 
28 01.06.2015 30.06.2015 30 01.07.2015 31.07.2015 
29 01.07.2015 31.07.2015 31 01.08.2015 31.08.2015 
30 01.08.2015 31.08.2015 31 01.09.2015 30.09.2015 
31 01.09.2015 30.09.2015 30 01.10.2015 31.10.2015 
32 01.10.2015 31.10.2015 31 01.11.2015 30.11.2015 
33 01.11.2015 30.11.2015 30 01.12.2015 31.12.2015 
34 01.12.2015 31.12.2015 31 01.01.2016 31.01.2016 
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У разі, якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на неробочий (святковий, вихідний) 
для банківських установ день, відсотки будуть виплачуватися у перший наступний за таким (святковим,  вихідним) 
днем робочий день. 

б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу: 
Відсоткова ставка по облігаціям серії А на перший відсотковий період складає 23% (двадцять три відсотки) річних. 

Відсоткова ставка по облігаціям серії А на другий-тридцять четвертий відсоткові періоди встановлюється Наглядовою 
радою ПАТ «Будіндустрія» не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відповідного відсоткового 
періоду облігацій, на який встановлюється відсоткова ставка, та не може бути меншою ніж облікова ставка 
Національного банку, що діє на дату прийняття рішення. При цьому Емітент повідомляє власника облігацій про 
розмір нової відсоткової ставки шляхом  письмового повідомлення на адресу власника облігацій протягом 10 (десяти) 
календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки. 

Сума відсоткового доходу, який підлягає виплаті власнику облігацій за черговим відсотковим періодом, 
обчислюється за формулою: 

 
             Ki                       Тi 
Ci  =  ---------  x  N  x  -------    ; 

100  365 
 

де: Ci – сума відсоткового доходу (платежу) в i-му відсотковому періоді на одну облігацію; 
 Кi – розмір відсоткової ставки, встановленої на i-й відсотковий період; 
 N – номінальна вартість однієї облігації – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень); 
 Тi – кількість днів в і-му відсотковому періоді (для серії А за перший відсотковий період починаючи з дати 
зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах першому власнику); 
 і – порядковий номер відсоткового періоду, і = 1,…,34. 

 
Виплата доходу за облігаціями здійснюється Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, який 

складається ПАТ „НДУ” на кінець дня відповідного відсоткового періоду, та надається Емітенту на початок дня 
виплати відсоткового доходу. Виплата доходу за облігаціями здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого 
законодавства України. 

На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплат відсотків для кожного власника 
облігацій. 

В день виплати відсоткового доходу Емітент, згідно з вимогами діючого законодавства, перераховує власникам 
облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки, зазначені у зведеному реєстрі.  

Грошові кошти власників облігацій, платіжні реквізити яких не зазначені у зведеному обліковому реєстрі або 
зазначені невірно, депонуються на рахунку Емітента р/р 26004011812000 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 
09807750, до особового письмового звернення  власників. 

Відсотки по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не 
виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент  здійснює за особистим зверненням власників облігацій. 

в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна та/або іноземна валюта): 
Виплата відсоткового доходу здійснюється у національній валюті України. 

21. Порядок погашення облігацій. 
21.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій, порядок виплати номінальної 

вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта). 
Погашення облігацій проводиться за адресою: 14001, м.Чернігів, вул. Індустріальна,11. 
Погашення облігацій здійснюється на підставі даних зведеного облікового реєстру власників облігацій, який 

складається депозитарієм на кінець дня останнього відсоткового періоду та надається на дату початку погашення.  
Дати початку та закінчення погашення: 
 
          серії А – з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.; 
 
Власникові облігації  виплачується номінальна вартість облігацій. 
Умовами випуску не передбачено надання  Емітентом права на придбання власником облігацій товарів чи 

споживчих послуг. Джерелом погашення облігацій виступатимуть кошти підприємства, що залишаються  після 
розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. 

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на 
рахунок Емітента в Депозитарії шляхом надання відповідних розпоряджень в строк до дати закінчення погашення 
облігацій. 

Згідно зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітент здійснює погашення облігацій шляхом 
перерахування коштів на поточні рахунки власників облігацій. Погашення здійснюється у національній валюті. 

Якщо на дату погашення облігацій наданий Депозитарієм реєстр не містить рахунку власника облігацій, на 
який повинна бути переведена оплата, або реквізити є помилковими, кошти депонуються  на поточному рахунку 
Емітента, до особового письмового звернення  власників. 

Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не 
виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням 
власників облігацій 
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21.2.  Можливість дострокового погашення Емітентом усього випуску облігацій. 
Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента або за вимогою власників 

облігацій за погодженням з Емітентом. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 
(десять) календарних  днів до початку дострокового погашення повідомить власників облігацій про прийняття 
рішення про дострокове погашення облігацій та про можливість пред’явлення облігацій до дострокового погашення. 
У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до погашення. Нова дата має бути 
датою наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове 
погашення. Виплата доходу за облігаціями здійснюється відповідно до п.20.1 Послідовність дій Емітента та власників 
облігацій при достроковому погашенні такі ж самі, як зазначені в цьому Проспекті дії при своєчасному погашенні 
облігацій. При цьому строк дострокового погашення не повинен перевищувати 1 року. Рішення про дострокове 
погашення випуску облігацій приймає Директор ПАТ «Будіндустрія». 

21.3. Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення  (дострокового 
погашення) випуску облігацій.  

Якщо власник облігацій у термін погашення (дострокового погашення) не перерахував належні йому облігації 
зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на рахунок Емітента в Депозитарії, або якщо наданий 
Депозитарієм обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то 
кошти депонуються на рахунку Емітента до особового письмового звернення  власників. 

Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення (дострокового погашення) цінних 
паперів, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент 
за особистим зверненням власників облігацій. Якщо власник перераховує облігації на рахунок Емітента, то Емітент 
здійснює виплату наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунок Емітента, за умови наявності в 
зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку такого власника облігацій. У разі відсутності у Емітента реквізитів 
рахунку власника для перерахування коштів, власник повинен особисто звернутися до Емітента та надати заяву про 
отримання коштів.  

21.4.   Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту 
У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій відсотки за облігаціями, викупити облігації 

та погасити їх у строки та обсягах, встановлених цим Проспектом емісії, Емітент публікує інформацію про це у 
друкованих виданнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не менш як за 20 (двадцять) 
календарних днів до початку терміну погашення. Крім того, Емітент повідомляє власника облігацій про 
неспроможність здійснити погашення на умовах цього проспекту емісії облігацій.. 

Відновлення платоспроможності Емітента відбувається в порядку, передбаченому Законом України „Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

22. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та 
результатів погашення кожного випуску. 

Товариство не здійснювало раніше випуск облігацій. 

23.  Розмір частки у статутному фонді Емітента та кількість акцій, що перебувають у власності членів 
виконавчого органу цього Емітента. 

Посада  П.І.Б. кількість 
акцій, 
шт. 

Загальна 
номінальна 
вартість, грн. 

Відсоток у статутному 
капіталі 

Директор Дмитренко В.Л 0 0 0 

24. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10% 
Юридична особа Загальна номінальна вартість, 

грн. 
Відсоток у статутному 

капіталі 
ТОВ «Цитадель-Реєстратор» 938 206,50 92,8917 

25. Відомості про реєстратора (при документарній формі) або депозитарій (при бездокументарній формі) 
із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номеру та дати видачі дозволу на ведення реєстрів власників 
іменних цінних паперів та дозволу на здійснення депозитарної діяльності 

Депозитарій  ПАТ „Національний депозитарій України”, код ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ, вул. 
Б.Грінченка, 3, тел. (044) 279-65-40, 279-13-25,  ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну 
діяльність, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів, серія АВ № 581322, термін дії – з 19.09.2006 р. до 
19.09.2016р., видана ДКПЦФР 19.09.2006р. 

Державна реєстрація: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 17.05.1999р. 
26. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті:: 

- Дмитренко Віктор Леонідович - резидент України, Директор ПАТ “БУДІНДУСТРІЯ ” 
- Шаталова Світлана Валентинівна - резидент України, Головний бухгалтер ПАТ “БУДІНДУСТРІЯ ” 

27. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту Емітента. 
Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Євроаудит” (Ліцензія №002126 на 

аудиторську діяльність видана Аудиторською Палатою України 21 лютого 2001 року). ТОВ Аудиторська фірма 
«Євроаудит», код ЄДРПОУ 30437318, здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва № 2126 про внесення до 
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення  Аудиторської палати України від 23.02.2001 року за № 99. 
Місцезнаходження - 03187, Україна, м. Київ, проспект Академіка Глушкова,1, Тел.: 596-96-50.  

Державна реєстрація: Голосіївська районна державна адміністрація у місті Києві 26.07.1999 р. 



28. Вiдомостi про провадження у справi про банкрутство або про застосування санацii у вiдношеннi
EMiTeHTa ч1,1 поперед1lього суб'скта господарювання, в результатi реорганiзацii якого утворився EMiTеHT,

протягом тlэьох poKiB, що передували року проведення випуску облiгацiй
Щодо ПАТ "БУДIНДУСТРШ " протягом трьох poкlв, що передувu:ти р9 ння випуску облiгацiй,

не було порушено гIровадження у справi про банкрутство та не застосовувалися

Я, ,Щиректор ПАТ ,,БУДIНДУСТРШ", !,митренко
проспектi eMicii облiгацiй.

Щиректор ПАТ кБУЩIНДУСТРIЯ)

Головний бухгалтер ПАТ (БУДIНДУСТРIЯ)

Леонi

а С.В. /

Я, генеральний !,иректор аудиторськоi фiрми ТоВ кА
на

,Щиректор ТОВ <евроаулит>

)). Засць Л.С..
гацlи.

а
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