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Проспект емісії облігацій 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (далі за текстом — Емітент 

або ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»). 

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих 

облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються 

для реєстрації випуску та Проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи. 

 

1. Інформація про Емітента: 

1.1. Повне та скорочене найменування Емітента: 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (далі 

за текстом – Емітент або ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»). 

Скорочене найменування – ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА». 

 

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та 

інших засобів зв’язку Емітента: 

04123, місто Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А. 

Тел.: 8-(044)-430-14-30; 

факс: 8-(044)-430-14-30.  

e-mail: robrizkiv@troianda.com.ua 

 

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» було зареєстровано 

20.09.2001р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 606692 видано 

Подільською районною державною адміністрацією у м. Києві, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

03359658.  

Загальними зборами акціонерів 08.04.2010 року було прийнято рішення про зміну найменування 

Емітента з Відкритого акціонерного товариства «Агрофірма «Троянда» на Приватне акціонерне 

товариство «Агрофірма «Троянда». В зв’язку з цим була зміна типу акціонерного товариства – з 

Відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Нове свідоцтво про 

державну реєстрацію юридичної особи було отримано 02.11.2010р.  

 

1.4. Перелік засновників: 

№ Засновник Місцезнаходження 

1 Арсеньєв Борис Павлович м.Київ, вул.Чигиринська,3,кв.9. 

2 Бабенко Віктор Миколайович с.Коцюбинське,Київської обл., вул.Шевченка,85-а. 

3 Бабич Ганна Іванівна  м.Київ,вул.Синьоозерна,4-а,кв.44. 

4 Бесчасна Лідія Григорівна м.Київ, вул.Григоренка,39,кв.4. 

5 Богдан Надія Константинівна с.Н-Петрівці, вул.Вишгородська,124. 

6 
Борисенко-Клименко Оксана 

Анатоліївна 
с.Н-Петрівці, вул.Горького,13. 

7 Борисова Лідія Миколаївна м.Київ, вул.Фрунзе,117,кв.52. 

8 Борисова Наталія Аркадіївна м.Київ, вул.Фрунзе,117,кв.52. 

9 Бриль Людмила Петрівна  м.Київ, вул.Ватутіна,  б.10-а, кв.128. 

10 Брухаль Наталія Олексіївна  м.Київ, вул.Синьоозерна,4-,кв.44. 

11 Бугай Володимир Федорович м.Київ, пер.Чигиринський,3, кв.44. 

12 Варченко Тетяна Андріївна с.Лютіж, Вишгородського р-ну, вул.Рильського,4. 

13 Веремієць Микола Петрович с.Н-Петрівці,вул.Л.Українки 

14 Вертецька Ольга Іванівна м.Київ,вул.Маяковського,22-б, кв.99. 

15 Весельська Наталія  Леонідівна с.Н-Петрівці,вул.Дачна,11. 

16 Вигівська Валентина Володимирівна м.Київ, вул.Бажана,24/1, кв.199. 

17 Вітовська Олена Теодорівна м.Київ,пр-т Маяковського, б.1-а,кв.101. 

18 Власенко(Жмурко) Світлана Вікторівна с.Н-Петрівці,вул.Дружби,30. 

19 Волкова Вікторія Вікторівна  м.Київ,вул.Серафімовича,7,  кв.62. 
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20 Волченко Руслан Костянтинович м.Київ,вул.Танкова,6-а,кв.13. 

21 Головачук Наталія Андріївна с.Н-Петрівці,вул.Н.Київська,б.50. 

22 Головченко Валентина Іванівна м.Київ,вул.Танкова,6-а,кв.93. 

23 Голубенко Іван Андрійович м.Київ,вул.Червонопільська,б.1,кв.2. 

24 Горобець Микола Нестерович  м.Київ,пр-т Правди,33,кв.331. 

25 Гребіножко Тетяна Леонідівна  м.Київ, вул.Північна, б. 54-г, кв.283. 

26 Давидович Антоніна Євтухівна  м.Київ, вул.Танкова,6,кв.94. 

27 Дубина Марія Сидорівна с.Віта Почтова,вул.Матросова,8. 

28 Дудченко Тетяна Іванівна  м.Київ,вул.Червонопільська,б.2,кв.76. 

29 Духота Валентина Мусіївна с.Н-Петрівці, вул.Блюхера,17. 

30 Жмурко Олександр Гаврилович с.Ст-Петрівці, вул.Межигірська,10. 

31 Заболотний Микола Федорович м.Київ,вул.Приозерна,10, кв.113. 

32 Зарецька Людмила Вікторівна м.Київ, вул.Полупанова,3-а, кор.2,кв.39. 

33 Зарецький Дмитро Вікторович м.Київ, вул.Полупанова , 3-а/2,кв.39. 

34 Зоря Галина Петрівна  м.Київ,вул.Радунська,42/10, кв.364. 

35 Зубко Людмила Василівна м.Київ,вул.О.Теліги,17,кв.9. 

36 Ігнатенко Віра Дмитрівна  м.Київ,вул.Полкова,55,кв.62. 

37 Ігнатенко Юрій Михайлович  м.Київ,вул.Полкова,55,кв.62. 

38 Кайдаш Ніна Федірівна  м.Київ,вул.Танкова,6,кв.106. 

39 Карповець Ніна Мусіївна  м.Київ,вул.Воскресенська,11, кв.87. 

40 Касенок Тетяна Вікторівна  м.Київ,бул.І.Лепсе,7-а,кв.2. 

41 Кожуховська Наталія Петрівна м.Київ,вул.Милославська,5, кв.258. 

42 Конончук Марія Іванівна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.77. 

43 Корнієнко(Міщенко) Віта Василівна  м.Київ,вул.Берковецька,6, кім.320. 

44 Кузьмяк Іван Романович м.Київ,бул.Кольцова,15, кв.159. 

45 Кулеба Ольга Іванівна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.2. 

46 Купраш Ольга Петрівна м.Київ,вул.Танкова,6,кв.149. 

47 Кусяк Володимир Герасимович м.Київ,вул.Танкова,6-а,кв.11. 

48 Кучерява Галина Константинівна м.Київ,вул.Василя Порика,18, кв.60. 

49 Лещенко Наталія Терентіївна м.Київ,вул.Бальзака,98/29, кв.252. 

50 Литвиненко Богдан Миколайович м.Київ,вул.Т.Шамрило,4-а,кв.61. 

51 Лінник Інна Сергіївна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.61. 

52 Лохіна Людмила Петрівна м.Київ,вул.Прорізна,3,кв.10. 

53 Мадан Олександр Васильович с.Н-Петрівці,вул.Дружби,53-б. 

54 Макарець Ольга Миколаївна  м.Київ,пр-т 50-річчя Жовтня, б.10-ж, кв.51. 

55 Малініч Галина Степанівна м.Київ,вул.Вишгородська, б.47-а,кв.30. 

56 Маліновський Володимир Іванович м.Київ,Харківське шосе,65, кв.93. 

57 Мельник Ніна Іванівна м.Київ,вул.Вишгородська, б.47-а,кв.110. 

58 Мельник Олена Михайлівна  м.Київ,вул.Танкова,6,кв.124. 

59 Меркотан Надія Тимофіївна  м.Київ,вул.Теремківська,16, кв.84. 

60 Мироненко Григорій Васильович  м.Київ,вул.Танкова,6-а,кв.11. 

61 Миць Тетяна Антонівна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.97. 

62 Мишляєва Майя Михайлівна  м.Київ,вул.Крейсера Аврори ,б.5-б,кв.105. 

63 Мігашко Володимир Ілліч с.Н-Петрівці,вул.Ватутіна,48. 

64 Мілітовська Лідія Леонідівна  м.Київ,вул.Пост-Волинська, б.2/103,кв.37/5. 

65 Міщенко Юрій Петрович с.Н-Петрівці, вул.Ватутіна,5. 

66 Мойченко Тетяна Дмитрівна с.Босівка,Черкаської обл. Лисянський р-н. 

67 Музиченко Віра Степанівна  м.Київ, вул. Танкова,6, кв.171. 

68 Мушта Галина Василівна  м.Київ, вул.Вишгородська, б.47-а,кв. 121. 

69 Некрасова Ванда Василівна  м.Київ, вул. Толстого,49,кв.62. 

70 Нікітюк Любов Григорівна  м.Київ, вул.Западинська,5-а, кв.88. 

71 Осадчук-Івахненко Оксана Степанівна  м.Київ, вул.Ак.Глушкова,15,кв.85. 

72 Перетятько Ганна Ільїнічна  м.Київ, вул.Миколаєва,9-а,кв.29. 
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73 Півень Валентина Іванівна м.Київ , вул.Берковецька.6, гуртожиток. 

74 Погребна Тетяна Дмитрівна м.Київ, пр-т Корольова,8,кв.24. 

75 Поліщук-Масіч Ірина Іванівна м.Київ, вул.Ніжинська,7,кв.52. 

76 Поліщук Олександр Олександрович  м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.122. 

77 Полозюк Микола Євменович м.Київ, пр-т Чубаря ,61,кв.86. 

78 Поляничко Ольга Миколаївна  м.Київ, ул. Крейсера Аврори, б.50, кв.108. 

79 Пономаренко Жанна Мусіївна 
с.Н-Петрівці, Вишгородський р-н, 

вул.Межигірська,48 

80 Правдивий Олександр Федорович с.Н-Петрівці ,пров.Пушкіна,30. 

81 Правдіва Тетяна Миколаївна м.Київ,вул.Червонопільська,  б.2,кв.84. 

82 Приходько Любов Василівна м.Київ,вул.Сортувальна,4, кв.95. 

83 Прокопенко Іван Андрійович  м.Київ, пр-т Чубаря, 59, кв.104. 

84 Прохоренко Наталія Олексіївна м.Київ,вул.Червонопільська,2, кв.17. 

85 Пузан Галина Семенівна м.Київ,вул.Маяковського, б.95-б, кв.50. 

86 Руднєва Галина Володимирівна  м.Київ.вул.Полярна,8-е,кв.145. 

87 Савчук Микола Миколайович с.Віта Почтова, вул.Матросова, б.10. 

88 Санатарчук Тамара Олександрівна  с.Н-Петрівці, вул.Леніна,67. 

89 Сенюк Галина Ярославівна м.Київ, вул.Синьоозерна,6-а, кв.127. 

90 Середа Василь Васильович  м.Київ, пр-т Ватутіна,22,кв.246. 

91 Ситниченко / Миць / Алла Миколаївна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2,кв.105. 

92 Сич Валентина Олександрівна м.Київ,вул.Червонопільська, б.2-а,кв.78. 

93 Січкаренко Любов Іванівна с.Віта Почтова, вул.Матросова, б.2. 

94 Скотаренко Алла Вікторівна  с.Ст.-Петрівці, вул.Леніна,6-а. 

95 Скрипка Олександр Іванович м.Київ, вул.Чкалова,45,кв.28. 

96 Слухай  Микола Васильович м.Київ,пр-т Свободи,1-а, кв.128. 

97 Старенька Валентина Георгієвна с.Н-Петрівці, вул.Кірова.66. 

98 Сторчак Тамара Олександрівна м Київ, вул,Рокосовського,3,кв.10. 

99 Сухомлінова Валентина Корнієвна м.Київ, вул. М.Цвітаєвої, 10/87,кв.105. 

100 Таран Надія Михайлівна м.Київ,вул.Вишгородська, б.47-а,кв54. 

101 Терещенко Валентина Миколаївна мКиїв, вул.Автозаводська.25,кв.148. 

102 Тишкевич Тетяна Тимофіївна м.Київ, вул.Межигірська,50,кв.13. 

103 Тіщенко Емілія Василівна м.Київ,вул.Світлицького,28, кв.116. 

104 Товстенко Тетяна Миколаївна  м.Київ, вул.Танкова,6,кв.128 

105 Трегубова Зоя Анатоліївна м.Київ, вул.Світлицького.24,кв.99 

106 Харченко Аліса Павлівна м.Київ,пр-т.Рад.України,26-а  кв.49. 

107 Хижук Галина Іванівна       м.Київ, вул.Западинська,7,кв.100. 

108 Хоменко Тетяна Василівна  м.Київ, вулДонця,7,кв.21. 

109 Хрустовська Світлана Віталіївна  м.Київ, пр-тСвободи,4,кв.З10. 

110 Худина Валентин Петрович м.Київ,вул.Червонопільська, б.2, кв.134. 

111 Чоп Юліан Едуардович м.Київ, вул.Танкова,6-а,кв.3.  

112 Шабаш Ганна Миколаївна  м.Київ, вул.Полярна,8-є,кв.190. 

113 Шляхова Надія Антонівна м.Київ, вул.Гайцана,6,кв.5. 

114 Шульга Юрій Афанасійович  м.Київ, вул.Бажана,5-в,кв.20.  

115 Шуміліна Марія Семенівна  с.Віта Почтова.вул. Лісна,39. 

116 Ярошенко Андрій Петрович м.Київ, вул.Синьоозерна,4,кв.25.  

117 Ярошенко Галина Андріївна м.Київ,вул.Агрегатна,2,кв.156. 

 

1.5. Структура управління Емітентом:  

Витяг зі статуту Емітента: 

… 

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА 

9.1.Органами управління Товариства є:  

9.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). 
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9.1.2. Наглядова рада. 

9.1.3. Директор. 

9.2. Органами контролю Товариства є: 

9.2.1. Ревізійна комісія. 

9.3. Члени Наглядової ради, Директор та Ревізійна комісія мають відповідати вимогам чинного 

законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.  

 

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю 

Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності. 

10.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними 

зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів 

внутрішнього регулювання Товариства.  

Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий 

статус, повноваження, порядок скликання тощо. 

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

10.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх 

виконання. 

10.3.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 

10.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій. 

10.3.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» 

10.3.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства як акціонерного товариства.  

10.3.6. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення. 

10.3.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства. 

10.3.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства. 

10.3.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій. 

10.3.10. Прийняття рішення про форму існування акцій. 

10.3.11. Затвердження річного звіту Товариства.  

10.3.12. Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог,  передбачених  

законом. 

10.3.13. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог,  передбачених  

законом. 

10.3.14. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

10.3.15. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, 

звіту Ревізійної комісії. 

10.3.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 

10.3.17. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійної комісії, акції та 

дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них. 

10.3.18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 

10.3.19. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, 

прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради. 

10.3.20. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх 

повноважень. 

10.3.21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та  

членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. 

10.3.22. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та членів Ревізійної 

комісії до матеріальної відповідальності. 

10.3.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, 

обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 

ліквідаційного балансу. 
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10.3.24. Обрання комісії з припинення Товариства. 

10.3.25. Прийняття рішення про вчинення 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. 

10.3.26. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 

10.3.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 

згідно із законами України. 

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.  

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не 

можуть бути передані іншим органам Товариства.  

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом 

прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до 

компетенції) до Наглядової ради Товариства або Директора Товариства. 

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту 

Товариства. 

10.4. Товариство зобов’язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).  

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату 

проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. 

10.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться такі питання: 

10.5.1. Затвердження річного звіту Товариства.  

10.5.2. Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом. 

10.5.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту 

Ревізійної комісії. 

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. 

10.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вноситься таке 

питання: 

10.6.1. обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень 

Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що 

укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

10.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.  

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою 

більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):  

1) з власної ініціативи;  

2) на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом 

або необхідності вчинення значного правочину;  

3) на вимогу Ревізійної комісії;  

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій Товариства;  

5) в інших випадках, встановлених законом.  

10.8. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи 

Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені: 

– формулювання порядку денного; 

– чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного. 

10.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору 

Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ 

(найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для 

скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи 

акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам 

акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.  

Директор протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових 

зборів зобов’язане передати цю вимогу Наглядовій раді. 

10.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про 

відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 



6 

У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання 

позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.  

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про 

відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які 

вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою 

відповідного рішення.  

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, 

визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду. 

10.11. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що 

міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку 

денного нових питань або проектів рішень.  

10.12. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати 

отримання Товариством вимоги про їх скликання.  

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються 

всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.  

10.13. 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 відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцяти) днів до дати їх проведення з 

позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким 

самим порядком денним не проводяться.  

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок 

денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.  

10.14. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі 

скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не 

прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.  

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а 

також змінювати порядок денний. 

10.15. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, 

визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) 

рішення з питань порядку денного.  

10.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 

кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі 

скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не 

прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього 

вимагають.  

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і 

не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.  

10.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 

персонально листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку 

акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у 

строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.  

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на 

акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.  

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних 

зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне 

повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.  

10.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені 

Законом України «Про акціонерні товариства». Товариство  не  пізніше  ніж  за  30  днів до дати 

проведення загальних  зборів  публікує  в   офіційному   друкованому   органі повідомлення про 

проведення загальних зборів.   

10.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 

Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
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необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у 

робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці 

їх проведення.  

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 

ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами. 

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій 

документів в електронному вигляді. 

10.20. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом 

України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема: 

10.20.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення 

Загальних зборів. 

10.20.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної 

чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій 

раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові 

Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства. 

10.20.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках 

скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку 

денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. 

10.20.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.  

10.20.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 

нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  

10.20.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках 

самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 

Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про 

зміни у порядку денному Загальних зборів обов’язково надсилається персонально листом з 

повідомленням про вручення кожному акціонеру не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення 

Загальних зборів. 

10.21. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які 

мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка 

скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові 

особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який 

відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.  

10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 

годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством 

про депозитарну систему України. 

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, 

зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь 

у загальних зборах.  

10.23. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через 

представника.  

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб: 

– особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них; 

– направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та 

голосуванні по них. 

10.24. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі 

довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно 

до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».  

10.25. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер 

має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм 

представникам.  
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До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право 

замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства, або взяти участь у 

Загальних зборах особисто. 

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.  

10.26. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед 

початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не 

виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури 

голосування, яку визначають Загальні збори. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, 

член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.  

10.27. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за 

місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 

відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а 

також міжнародні організації.  

10.28. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення 

Загальних зборів.  

10.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного 

акціонера.  

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається 

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у 

випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – 

акціонерами, які цього вимагають.  

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі 

відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у 

Загальних зборах відповідно до законодавства.  

10.30. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також 

Державна 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.  

10.31. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент 

закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.  

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 

власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.  

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним 

складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється 

окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства 

та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають 

кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які 

сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу 

привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для 

прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не 

перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом 

голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.  

10.32. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана 

призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. 

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право 

призначити дату проведення повторних Загальних зборів. 
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Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх 

проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для 

проведення Загальних зборів. 

10.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених 

на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у 

випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Товариства, які 

володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах.  

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні 

Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. 

10.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 

голосування. 

10.35. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою 

більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.  

10.35.1. Рішення Загальних зборів з питань: 

– про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, 

– про анулювання викуплених акцій, 

– про зміну Товариством типу акціонерного товариства, 

– про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення, 

– про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства, 

– про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної 

комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу 

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  

загальних  зборах    

10.35.2. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників 

привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається 

прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників 

привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.  

10.36. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, 

які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

10.37. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-

власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з 

цього питання акціями.  

10.38. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про 

оголошення перерви до наступного дня 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.  

10.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням 

бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та 

підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та 

Положенням про Загальні збори. 

10.40. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають 

лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість 

членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися 

особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор Товариства або є 

кандидатами до складу Наглядової ради чи Ревізійної комісії.  
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Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або 

депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Такі 

повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів. 

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань 

порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, 

пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. 

10.41. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної 

комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.  

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про 

підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.  

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування.  

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.  

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються 

лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у 

Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.  

10.42. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося 

голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, 

включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 

10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі 

Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.  

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та 

підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. До Протоколу Загальних зборів додається 

перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний Головою 

Реєстраційної комісії. Також  до Протоколу Загальних зборів додається Протокол про підсумки 

голосування на загальних зборах, підписаний членами Лічильної комісії Протокол Загальних зборів, 

підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою 

Товариства та підписом Директора Товариства. Протоколи Загальних зборів зберігаються за 

місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на 

Директора Товариства. 

Вимоги до змісту та форми Протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні 

збори та чинним законодавством. 

10.1. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та 

посадовими особами Товариства. 

 

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА 

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї 

компетенції, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. 

11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх 

представників строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа 

фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.  

Член Наглядової  ради  -  юридична особа може мати необмежену кількість представників  у  

Наглядовій  раді.  Порядок  діяльності представника   акціонера  у  Наглядовій  раді  визначається  

самим акціонером. 

11.3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних 

зборів. 

11.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради 

визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а 

також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.  

Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою 

Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-

правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.  

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  
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11.5.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії 

(стратегічного плану) розвитку Товариства. 

11.5.2. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Товариства до їх 

оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам. 

11.5.3. Прийняття рішення щодо покриття збитків. 

11.5.4. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з 

діяльністю Товариства, зокрема, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт 

інтересів, про операції з пов’язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання 

Директора Товариства, про засади проведення конкурсних відборів керівників Товариства. 

11.5.5. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 

зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них. 

11.5.6. Прийняття рішення про проведення річних  та позачергових Загальних зборів за власною 

ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Директора або Ревізійної комісії Товариства. 

11.5.7. Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою). 

11.5.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 

11.5.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 

11.5.10. Попередній розгляд за поданням Директора Товариства проекту розподілу прибутку. 

11.5.11. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим 

затвердженням їх Загальними зборами. 

11.5.12. Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття 

рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств. 

11.5.13. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних 

перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. 

11.5.14. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) 

у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 

11.5.15. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства. 

11.5.16. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, 

затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди. 

11.5.17. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов’язки Директора 

Товариства. 

11.5.18. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його 

повноважень. 

11.5.19. Контроль за діяльністю Директора Товариства. 

11.5.20. Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації 

інвестиційної, технічної та цінової політики. 

11.5.21. Оцінка роботи Директора Товариства. 

11.5.22. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в 

тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової 

відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств. 

11.5.23. Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства. 

11.5.24. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх 

підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень. 

11.5.25. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення 

розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження 

умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем. 

11.5.26. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України 

«Про акціонерні товариства». 

11.5.27. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 

11.5.28. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України 

«Про акціонерні товариства». 



12 

11.5.29. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути 

повідомлені про проведення Загальних зборів.  

11.5.30. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження 

положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів. 

11.5.31. Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього 

аудиту Товариства. 

11.5.32. Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні 

Господарських об’єднань та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших 

юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України. 

11.5.33. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій). 

Ліміти (граничні суми) щодо вчинення право чинів Товариства встановлюються Наглядовою радою 

на підставі відповідного рішення. Про дотримання лімітів вчинення правочинів Директором 

Товариства щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує 

визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі. Встановлені 

ліміти правочинів за потребою але не рідше ніж один раз на місяць, переглядатимуться Наглядовою 

радою на підставі подання Директора Товариства, якщо інше не передбачено відповідним рішенням 

Наглядової ради. 

11.5.34. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості 

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

11.5.35. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 

11.5.36. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов’язаних осіб відповідно 

до актів внутрішнього регулювання Товариства. 

11.5.37. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або 

викупу акцій. 

11.5.38. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій 

Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг. 

11.5.39. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійної 

комісії зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших 

суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що 

проводяться Ревізійною комісією. 

11.5.40. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього 

контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) 

виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх 

вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та 

незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час 

проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства та зовнішнім аудитором. 

11.5.41. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних 

паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про 

припинення такого договору. 

11.5.42. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні 

товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного 

пакета акцій.  

11.5.43. Розгляд конфліктних ситуацій між Директором Товариства та трудовим колективом. 

11.5.44. Розгляд щоквартальних звітів Директора Товариства щодо виконання основних 

напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, 

планів капіталізації та капітальних вкладень. 

11.5.45. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 

згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства,  Положенням або 

передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням Загальних зборів,  в тому числі прийняття 

рішення про переведення випуску акцій  документарної  форми  існування  у  бездокументарну   

форму існування. 
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Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 

органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України 

«Про акціонерні товариства».  

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що 

належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів. 

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту. 

11.6. Наглядова рада має право: 

11.6.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх 

функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) 

робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім’я Директора Товариства. 

11.6.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань 

діяльності Товариства. 

11.6.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

11.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери 

Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.  

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад 

Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.  

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається 

безпосередньо до Директора Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення 

Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. 

Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.  

Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої 

обов’язки особисто. 

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності 

представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.  

11.8. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами.  

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням 

Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.  

11.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування 

в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  

11.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом Ревізійної комісії. 

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України 

заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. 

11.11. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні 

члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, 

родинних або інших зв’язків з Товариством, Директора Товариства або акціонерами, що мають 

суттєву участь в Товариства, з пов’язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не 

перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути 

на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або 

юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років. Права, обов’язки, повноваження незалежних 

членів Наглядової ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Наглядову раду. 

11.12. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової 

ради.  

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з 

одночасним припиненням договору з ним у разі: 

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 

2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього згідно 

договору. Під систематичним невиконанням обов’язків мається на увазі, зокрема (але не 

обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного 

календарного року;   



14 

3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера 

Товариства. 

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів 

може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради. 

11.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним 

припиненням договору припиняються:  

11.13.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – 

повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством 

відповідної письмової заяви; 

11.13.2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я – 

повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради 

або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної 

установи; 

11.13.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради – повноваження 

припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 

11.13.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що 

згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 

11.14. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, 

встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов’язана скликати 

позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які 

залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких 

позачергових Загальних зборів. 

11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від 

імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.  

11.16. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. 

Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в 

порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами 

Наглядової ради. 

11.17. Голова  Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

більшістю  голосів  від кількісного  складу  Наглядової  ради. Наглядова рада має право в будь-який  

час  переобрати  голову Наглядової ради.  

11.18. Голова Наглядової ради: 

11.18.1. Організовує роботу Наглядової ради. 

11.18.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них. 

11.18.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової 

ради. 

11.18.4. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів. 

11.18.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.  

11.19. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності 

Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його 

заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової 

ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. 

11.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 

квартал.  

11.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу 

члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Директор, аудитора, керівника структурного 

підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби 

фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш 

як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. 

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. 

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання 

беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про 

Наглядову раду.  
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У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь 

представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового 

колективу.  

11.22. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор 

зобов’язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи. 

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про 

Наглядову раду. 

11.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 

половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами. 

11.24. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав 

на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим 

способом не допускається. 

11.25. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, 

які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні 

(методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про 

Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.  

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова 

Наглядової ради. 

11.26. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності 

членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування 

або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про 

Наглядову раду Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової 

ради не заперечує проти неї. 

11.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п’яти) днів після 

проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та 

члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні. 

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 

(трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів 

волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. 

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. 

Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним 

законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають 

зберігатись за місцезнаходженням Товариства. 

11.28. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків повинні діяти в 

інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов’язки добросовісно і розумно.  

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх 

повноважень. 

11.29. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні 

комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє 

вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 

Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову 

раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою. 

11.30. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має 

право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за 

взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.  

11.31. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов’язки членів Наглядової ради, не 

відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються 

Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю 

голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 

 

СТАТТЯ 12 ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА 

12.1. Директор є виконавчим органом Товариства. 

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.  
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До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних 

зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  

12.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 

Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом.  

12.3. До компетенції Директора належить:  

12.3.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на 

затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження 

оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів 

(маркетингових та фінансових).  

12.3.2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження 

Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства. 

12.3.3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів 

Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів. 

12.3.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та 

складання звітності. 

12.3.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка 

цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами. 

12.3.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення 

чергових та позачергових Загальних зборів. 

12.3.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної 

діяльності. 

12.3.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, 

визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників. 

12.3.9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у 

статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників 

юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що 

випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття 

Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації 

цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує 

одного року з дня їх придбання. 

12.3.10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що 

визначають порядок,  умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють 

поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та 

Наглядової ради. 

12.3.11. Щоквартальна підготовка звітів Директора Товариства для Наглядової ради щодо 

виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, 

бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень. 

12.3.12. Визначення організаційної структури Товариства. 

12.3.13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства. 

12.3.14. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, 

забезпечення виконання покладених на них завдань. 

12.3.15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно 

забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

12.3.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана 

Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для 

відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості. 

12.3.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що 

визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, 

сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами. 

12.3.18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень 

Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями 
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Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість 

визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, 

сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій. 

12.3.19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони. 

12.3.20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 

12.3.21. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в 

порядку, передбачених чинним законодавством України. 

12.3.22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи 

Наглядової ради. 

Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття 

відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. 

Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції 

керівників структурних підрозділів. 

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

Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії. 

12.5. Директор призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які 

беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п’ять) років, що має бути вказано у рішенні 

Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення 

кандидата на посаду Директора повинна містити ім’я кандидата, місце його роботи, займану посаду, 

відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов’язки, строк 

повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про 

акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом,  а також контрактом, що 

укладається з Директором. Від імені Товариства  контракт підписує Голова Наглядової ради чи 

особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити 

повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим 

законодавством та контрактом з ним.  

12.6. Директор організовує роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. 

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати 

поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, 

представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими 

іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти 

тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну 

діяльність Товариства в цілому. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та 

Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.  

12.7. До компетенції Директора належить: 

1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх 

форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; 

вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-

які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, 

визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;  

2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та 

фізичними особами як на території України, так і за її межами; 

3) видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання;  

4) скликати засідання, визначати їх порядок денний та голосувати на них; 

5) розподіляти обов’язки;  

6) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, 

представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно 

до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; 

7) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для 

виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;  

8) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог 

чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, 

представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 
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9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо 

виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених 

рішенням Загальних зборів; 

10) підписувати Колективний договір; 

11) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях 

Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 

12) приймати участь в Загальних зборах; 

13) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 

14) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати 

стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; 

15) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту 

Товариства; 

16) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, 

підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси 

Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в 

судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати 

позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати 

виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій 

особі; 

17) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, 

пов’язані з діяльністю Товариства; 

18) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 

12.8.   У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження, хвороби його 

обов’язки виконує особа, що обіймає посаду заступника директора. Виконання обов’язків 

здійснюється на підставі наказу Директора згідно з рішенням Наглядової ради.  

12.9.Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора за його відсутності, має всі 

повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без 

довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та 

організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, 

передбаченому Цивільним кодексом України. 

12.10. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм 

заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом. 

12.11. Директор видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками 

Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і 

можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. 

12.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор та інші особи 

мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор. 

12.13. Питання правового статусу Директора, не відображені в цьому Статуті, регулюються 

трудовим договором. 

 

СТАТТЯ 13. КЕРІВНИКИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА 

13.1.  Керівниками Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, його заступники, 

головний бухгалтер. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та 

члени  Наглядової ради Товариства, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.  

13.2.  Керівниками Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону 

України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов’язків керівники Товариства 

зобов’язані діяти на користь Товариства і клієнтів та ставити інтереси Товариства вище власних. 

Зокрема, керівники Товариства зобов’язані: 

– ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків; 

– приймати рішення в межах наданих повноважень; 

– не використовувати службове становище у власних інтересах. 

Повноваження керівників Товариства визначаються цим Статутом, положеннями про органи 

управління Товариства, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Товариства (філії, 

представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним 

законодавством. 
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СТАТТЯ 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  

14.1.Ревізійна комісія  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 

Ревізійна комісія  підзвітна Загальним зборам. 

14.2.Ревізійна комісія: 

14.2.1. Контролює дотримання Товариством законодавства України. 

14.2.2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним 

зборам. 

14.2.3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками 

попереднього (звітного) року. 

14.2.4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених 

до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та 

захисту інтересів клієнтів. 

14.3.Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх 

представників строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання 

нової  Ревізійної комісії.  

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність Ревізійної комісії 

визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію. 

14.4. У складі Ревізійної комісії не можуть бути: 

14.4.1. Член Наглядової ради. 

14.4.2. Директор. 

14.4.3. Корпоративний секретар. 

14.4.4. Особа, яка є працівником Товариства. 

14.4.5. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. 

Особи які входять до складу Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії 

Товариства. 

14.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 

дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у 

сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. 

Ревізійна комісія має право залучати до Ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і 

аудиторів. 

Ревізійна комісія доповідає про результати Ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. 

Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії 

Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. 

14.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії.  

Повноваження Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами у разі: 

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 

2) невиконання або неналежного виконання  Ревізійною комісією своїх обов’язків; 

3) втрати Ревізійною комісією (або особою, представником якої він є) статусу акціонера 

Товариства. 

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних 

зборів може виноситись питання про припинення повноважень члена Ревізійної комісії. 

14.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються: 

14.7.1. За бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – 

повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством 

відповідної письмової заяви. 

14.7.2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – 

повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії 

або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної 

установи. 

14.7.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – 

повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду. 
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14.7.4. У разі смерті члена Ревізійної комісії, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, 

безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством 

відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 

14.8.  У разі, дострокового припинення  повноважень члена Ревізійної комісії, Наглядова рада 

протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання члена Ревізійної комісії. 

 

1.6.  Предмет та мета діяльності. 

Витяг зі Статуту Емітента: 

… 

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, 

посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством і 

цим Статутом. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

Будівництво: 

• загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення); 

• виконання будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших пов'язаних з будівництвом робіт 

у галузях нового будівництва і реконструкції виробничих та цивільних будівель та споруд; 

• розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного 

переозброєння діючих підприємств; 

• розробка проектно-кошторисної документації на будівлі та споруди цивільного призначення; 

• розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт виробничих та цивільних 

будівель і споруд; 

• виробництво і реалізація засобів виробництва; 

• здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших 

підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд; 

• здійснення пусконалагоджувальних робіт; 

• вироблення та монтаж технологічного обладнання;  

Торгівля і послуги: 

• здавання під найм нерухомості виробничо-технічного призначення, земельних ділянок, автомобілів, 

інших транспортних засобів, інших машин та устаткування;  

• торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгово-

закупівельна та торгово-посередницька діяльність; 

• експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що 

пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, 

дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб; 

• торгівля оптова та роздрібна товарами промислової групи (одяг; взуття; електротовари; господарчі 

товари; косметичні, парфумерні, хімічні та інші товари; та інше); 

• торгівля оптова та роздрібна товарами продуктової групи (бакалія, в тому числі, крупи в 

асортименті, хлібобулочними виробами, товарами м'ясомолочної промисловості, цукрової, олійної 

галузей, та інше); 

• торгівля оптова та роздрібна товарами рибальства, птахівництва, бджільництва, садівництва та 

інше; 

• торгівля оптова та роздрібна лікеро-горілчаними, тютюновими виробами; 

• торгівля оптова та роздрібна медичними препаратами та засобами; 

• виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, закупівля 

сільгосппродукції у юридичних та фізичних осіб, як по безготівковому розрахунку так і за готівку; 

• виконання дистриб'юторських, посередницьких, комерційних та дилерських послуг виробничого та 

невиробничого характеру, здійснення правочинів по експорту-імпорту; 

• створення мережі оптово-роздрібним підприємств торгівлі і послуг населенню; 

• створення та експлуатація торгівельних майданчиків, лотків, магазинів та інше; 

• організація громадського харчування, відкриття та експлуатація кафе, ресторанів, барів, саун, 

більярдних, кегельбанів та інше; 

• надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, 

річковим, морським транспортом; 
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• створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також 

туристичного обслуговування; 

• туристичне-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг з цим 

пов'язаних; 

• організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне 

обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл; 

• виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних 

осіб, надання агентських послуг; 

• надання послуг в галузі маркетингу і інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів 

(стажування); 

• організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, 

ярмарок, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язкам з громадськістю та 

співвітчизниками за кордоном; 

• міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом 

грошових переказів, використання радіочастот; 

• надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, 

маркетингу та рекламі; 

• організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням інформаційних носіїв 

різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби; 

• створення станцій технічного обслуговування, закупка, реалізація та експлуатація автомобілів та 

запчастин до них; 

• купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а 

також виконання усього комплексу робіт з цим пов'язаних (у тому числі створення автомобільних 

господарств); 

• надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта тощо); 

• діяльність, пов'язана з нетривалим зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами 

транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках 

бункерах тощо; 

• складське господарство; 

• надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, 

розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів; 

• лікувально-оздоровча діяльність, надання консультаційних та лікувальних послуг у галузі 

медицини та ветеринарії; 

• торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво; 

• надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату, оренди, у тому числі з 

правом викупу; 

• послуги автосервісу, транспортне обслуговування юридичних та фізичних осіб; 

• діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів та вантажного багажу усіх видів 

транспорту; 

• надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг, послуг з технічного обслуговування, 

прокату та лізингу автотранспорту, включаючи оптову та роздрібну торгівлю вантажними та 

легковими автомобілями (юридичним та фізичним особам); 

• надання послуг з порук (поручительства); 

• виробництво, постачання та реалізація електроенергії; 

• провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів; 

• здійснення орендних відносин; 

Виробничо-господарська діяльність: 

• виготовлення і реалізація товарів широкого вжитку; 

• видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції; 

• виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з 

електронними компонентами; 

• виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, 

рослинного, тваринного та біологічного походження; виробництво харчових продуктів, концентратів, 

консервів, тощо; 

• митна, брокерська діяльність; 
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• розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та 

зарубіжними інвесторами; 

• розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення 

існуючої у різних галузей промисловості; 

• реалізація науково-технологічної продукції, ноу-хау, інноваційна та інжинірингова діяльність; 

• оренда та надання в користування рухомого і нерухомого майна; 

• розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;  

Фінансово-економічна діяльність: 

• залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, 

інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. 

Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства України; 

• проектно-кошторисний та фінансовий сервіс; 

• інвестиційна та  лізингова діяльність, надання послуг фінансового лізингу; 

• проведення, тиражування та реалізація науково-технічних розробок; 

• впровадження нових технологій, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища; 

• розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних 

ініціатив; 

• сприяння приходу іноземних інвестицій на територію України; 

• створення спільних підприємств в різних галузях економіки; 

• організація підприємств, у тому числі лізингового типу; 

• сприяння у розміщенні іноземного капіталу; 

• надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків; 

• управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання 

інформаційно-консультативних послуг; 

• участь у створенні банківської структури; 

• надання послуг та консультацій з обігу цінних та приватизаційних паперів; 

• операції з цінними паперами; 

Інформатика та комп'ютеризація: 

• придбання інтелектуальної власності, у тому числі: ліцензій, патентів, авторських прав на 

перспективні розробки наукомісткої продукції з подальшим впровадженням їх у виробництво та 

реалізація готової продукції; 

• розробка впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та 

надання доступу до них на комерційній основі; 

• взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру 

інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів; 

• створення та підтримка он-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу 

до них на комерційній основі; 

• розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язаних з цим обслуговування; 

• проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт в галузі 

комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; 

• розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної 

техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку; 

• проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової та 

управлінської діяльності; 

• програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця); 

• виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з 

використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;  

Рекламна і видавнича діяльність: 

• рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі; 

• організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу; 

• організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео та кіно продукції; 

• видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів; 

• підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявкам підприємств і організацій; 

• здійснення інших видів діяльності, що відповідають цілям створення Товариства і не заборонені 

чинним законодавством України. 
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3.3. Товариство здійснює інші види діяльності, що відповідають цілям створення  Товариства і не 

заборонені чинним законодавством України. 

3.4. Діяльність Товариства є багато профільною і може здійснюватися: 

•  в будівництві;  

•  в торгівлі 

•  на транспорті; 

•  в агропромисловому комплексі; 

•  у промисловості; 

• в сільському господарстві; 

• в охороні здоров'я; 

• у науці та науковому обслуговуванні. 

3.5. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Товариством виключно 

після отримання відповідних ліцензій та дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

 

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. 

Статутний капітал Товариства станом на 18.11.2013 року становить 53 029 850,00 (п’ятдесят три 

мільйони двадцять дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок) і сплачений повністю. 

 

1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про 

розміщення. 

Власний капітал Емітента станом на 30.09.2013 року становить 43 860 935,00 (сорок три мільйони 

вісімсот шістдесят тисяч дев’ятсот тридцять п’ять гривень 00 копійок).  

 

1.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував 

кварталу, у якому подаються документи). 

Станом на 30 вересня 2013 року чисельність штатних працівників становить – 67 чоловік 

 

1.10. Чисельність акціонерів Емітента.  

Кількість акціонерів Емітента станом на 30 вересня 2013 року становить 54 особи, з них 2 юридичні і 

52 фізичні особи. 

 

1.11. Дані про посадових осіб Емітента  

1) Директор — Москаленко Ігор Вікторович, рік народження – 1963 р., освіта, кваліфікація —  вища, 

економіст-математик, загальний виробничий стаж – 27 років, стаж роботи на даній посаді — 1 рік 8 

місяців, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – директор ПрАТ «Агрофірма 

«Троянда», посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років - з 02.01.2002р. по 31.12.2009р. 

НАН інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного — провідний інженер; з 31.12.2009р по 31.01.2012р. ТОВ 

«КАТТ-13057» — заступник директора, з 01.02.2012р. по т.ч. директор ПрАТ «АГРОФІРМА 

«ТРОЯНДА». 

2) Головний бухгалтер — Клочко Марина Олегівна, рік народження – 1973 р., освіта, кваліфікація — 

вища, економіст, загальний виробничий стаж – 24 роки, стаж роботи на даній посаді – 4 роки, посада, 

яку особа обіймає на основному місці роботи – головний бухгалтер ПрАТ «АГРОФІРМА 

«ТРОЯНДА», посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років — з 21.02.2006 р. по 

25.07.2007р. головний бухгалтер ТОВ "Монолiт-Капiтал-2005"; з 01.08.2007 р. по 29.09.2009р. 

головний бухгалтер ТОВ "Мелвiкс"; з 01.10.2009 по т.ч. головний бухгалтер ПрАТ «АГРОФІРМА 

«ТРОЯНДА». 

3) Голова Ревізійної комісії Харлапiн Дмитро Євгенович, рік народження – 1975 р., освіта, 

кваліфікація – вища, юридична, загальних виробничий стаж – 15 років, стаж роботи на даній посаді – 

4 роки, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – директор ТОВ «Фінінтермет», посада 

на попередніх місцях роботи за останні 5 років – з 07.07.2006 р. директор ТОВ «Фінінтермет». 

4) Член Ревізійної комісії Волокiтiн Вiталiй Олегович, рік народження – 1971 р., освіта, кваліфікація – 

вища, економіст, загальний виробничий стаж – 21 рік, стаж роботи на даній посаді – 2 роки 5 місяців, 

посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – директор ТОВ «КУА «Акерс-Інвест», посада 
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на попередніх місцях роботи за останні 5 років - з 03.07.2006-05.02.2009 - заступник директора ТОВ 

«КУА «Акерс-Інвест»; з 05.02.2009р. — директор ТОВ «КУА «Акерс-Інвест». 

5) Член Ревізійної комісії Пушкiна Наталiя Василівна, рік народження – 1977 р., освіта, кваліфікація – 

вища, бухгалтер-аудитор, загальний виробничий стаж – 15 років, стаж роботи на даній посаді – 2 

роки 5 місяців, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – головний бухгалтер ТОВ 

«КУА «Акерс-Інвест», посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років - з 01.10.1998р. по 

16.06.2007р. заступник головного бухгалтера АТЗТ Концерн «ЕКОП»; з 18.06.2007р. по 09.09.2007р. 

бухгалтер ТОВ «КУА «Акерс-Інвест»; з 10.09.2007р. головний бухгалтер ТОВ «КУА «Акерс-Інвест». 

6) Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами «Авалон», в особі директора Пасько О. В., стаж роботи на даній посаді – 2 роки 5 місяців. 

7) Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ІНВЕСТ» в особі 

генерального директора Погрібного В. О., стаж роботи на даній посаді – 2 роки 5 місяців. 

8) Член Наглядової ради Мадан Олександр Васильович, рік народження – 1948 р., освіта вища, 

загальний виробничий стаж 47 років, стаж роботи на даній посаді – 2 роки 5 місяців, посада, яку 

особа обіймає на основному місці роботи – інженер по організації експлуатації ремонту будівель та 

споруд ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років - з 

2000 р. по 2010р. головний інженер ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»; з 2010 р. по т.ч. інженер по 

організації експлуатації ремонту будівель та споруд ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», з 

21.04.2011р. - Член наглядової ради ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (за сумісництвом). 

 

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та 

завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.  

ПІБ, Посада За 2012 рік, 

грн. 

За ІІІ квартал 2013 

року, грн. 

Директор  32612 33170 

Гол.бухгалтер  30039 30215 

 

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента. 

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих 

відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із 

зазначенням терміну закінчення їх дії. 

Ліцензій на провадження певних видів діяльності відповідно до Закону України "Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності" Емітент не має. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 0702-Пд/Т від «02» вересня 2008 року, виданий Інспекцією 

державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Строк дії Дозволу – до 08.10.2013 

року, та Роз’яснення від 17.09.2013р. №40-16-4707 Державної архітектурно будівельної інспекції 

України, згідно якого, строк дії Дозволу – до завершення будівництва. 

 

2.2. Опис діяльності емітента станом на 30.09.2013р. 

2.2.1. Загальні тенденції та особливості ринку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, 

сезонний характер виробництва. 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить 

ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. 

Будівельна галузь характеризується наступними тенденціями:  

Український ринок вкрай чутливий до економічних та політичних змін, проте поки що немає підстав 

вважати, що поточний рік принесе велику кількість сюрпризів. 

2013-й рік для сфери будівництва і нерухомості є досить передбачуваним і стабільним. Але, варто 

відзначити, що всі сегменти ринку знаходяться на різних етапах розвитку, тому і прогноз для 

кожного буде свій. 

Говорячи про перспективи будівництва, в першу чергу необхідно аналізувати заплановане. На 

сьогоднішній день, за нашою інформацією, в країні існує більше тисячі різних проектів, від 

невеликих котеджів до великих торгово-розважальних центрів міського масштабу. Треба відзначити, 

що при підрахунках враховуються об'єкти, що знаходяться на різних стадіях планування: якісь з них 

вже не перший рік існують у вигляді ескізного проекту, якісь заморожені і чекають фінансування, а 
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якісь вже завтра будуть реалізовані. Тому цифри, як правило, показують лише тенденцію розвитку 

ринку. 

Тип нерухомості / Кількість об'єктів на етапі проектування, Україна 

Готельна нерухомість — 212 

Житлова нерухомість — 375 

Заміська нерухомість — 66 

Офісна нерухомість — 319 

Торгово-розважальна нерухомість — 497 

Складська нерухомість — 26 

Готельна нерухомість сьогодні вважається одним з найбільш перспективних сегментів ринку. З 

одного боку, з'являється попит на бюджетні готелі, на який, як ми бачимо, досить жваво реагують 

суб'єкти ринку, з іншого - вкорінюється думка про те, що готельна нерухомість хоч і не швидко 

приносить дивіденди, але є стабільним і надійним джерелом доходів. Всі ці та інші позитивні 

фактори впливають на розвиток ринку, сприяючи створенню нових проектів, а також реалізації вже 

запланованих. Є всі шанси вважати, що більшість готелів, чиє відкриття заявлено на 2013-й рік, 

будуть добудовані і почнуть функціонувати в зазначений термін. 

Ще більш райдужні перспективи малюють експерти для ринку торгово-розважальної нерухомості. За 

останні кілька років учасникам ринку стало ясно - Україні не вистачає якісних квадратних метрів. За 

розумінням пішли дії, які призвели до створення великої кількості проектів ТЦ і ТРЦ. І, незважаючи 

на те, що відкриття таких масштабних об'єктів, як ТРЦ Ocean Plaza, в 2013-му році не планується, 

ринок торгово-розважальної нерухомості буде активно розвиватися. 

Що стосується будівельного ринку житла, то тут ситуація досить неоднозначна. З одного боку, 

потреба в житлі - основна для будь-якої людини, саме тому попит на квартири по всій країні буде 

зберігатися на рівні 2012-го року, але якщо подивитися на ситуацію із зворотного боку, то ми 

побачимо непрацююче іпотечне кредитування і істотне зниження рівня доходів населення. Одним 

словом, в 2013-му році ситуація в цьому сегменті будівельного ринку не зміниться, проте негативні 

фактори будуть накопичуватися і, швидше за все, до кінця року або ж до початку наступного, 

почнуть відображатися на ринковій ситуації. 

Ринки заміської, складської і офісної нерухомості в 2013-му році також мало зміняться, показуючи ті 

ж маловтішні показники, що і в минулому році. Проте варто відзначити, що столичний будівельний 

ринок значно відрізняється від регіональних. Так, у Києві набагато краще йдуть справи з офісним 

сегментом, а також із заміською нерухомістю. Як видно з таблиць, чверть запланованих готелів та 

торгівельно-розважальних об'єктах знаходиться в Києві і області. 

Тип нерухомості / Кількість об'єктів на етапі проектування, Київ 

Готельна нерухомість — 53 

Житлова нерухомість — 83 

Заміська нерухомість — 37 

Офісна нерухомість — 113 

Торгово-розважальна нерухомість — 132 

Складська нерухомість — 6 

Підводячи підсумок, потрібно сказати, що 2013-й рік для будівельної індустрії є достатньо 

стабільним і не принесе неприємних сюрпризів. Крім того, варто відзначити, що на якість і темпи 

будівництва впливає також рівень проведення технагляду. При використанні інноваційних підходів 

до будівництва або залученні нових будматеріалів важливо дотримуватися всі пропорції, стандарти 

та вимоги. В епоху більшого попиту на житло, активних ростівв його зведення і нововведень в 

архітектурі дуже важливий професійний технагляд за будівництвом. 

Виробництво в даній галузі не має сезонного характеру. 

 

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

Емітент. 

Згідно р. 2000 Звіту про фінансові ресультати(Ф. №2), за 9 місяців 2013 року чистий дохід від 

реалізації основної продукції становив 44 120 886,05 грн. (сорок чотири мільйони сто двадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят шість гривень 05 копійок).   
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2.2.3 Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) 

Емітент. 

Основні ринки збуту: ринок нерухомості міста Києва. 

Основні споживачі послуг емітента є:  

Потенційних покупців житлового комплексу виділено в 4 цільових аудиторії: 

- Цільова аудиторія № 1 – громадяни віком від 25 до 32 років (кияни 60%, приїжджі 40%), що мають 

мотивацію та економічні можливості для купівлі житла в м.Києві розмірами до 55 кв. м. 

- Цільова аудиторія № 2 – громадяни віком від 35 до 45 років (кияни 60%, приїжджі 40%) що мають 

мотивацію та економічні можливості для купівлі житла в м. Києві розмірами до 100 кв.м. 

- Цільова аудиторія № 3 – громадяни віком від 45 до 55 років (кияни 65%, приїжджі 35%) , що мають 

мотивацію та економічні можливості для купівлі житла в м. Киїєві розмірами до 55 кв.м. 

- Цільова аудиторія № 4 – громадяни віком від 45 до 55 років (кияни 70%, приїжджі 30%) , що мають 

мотивацію та економічні можливості для купівлі житла в м. Києві розмірами до 80 кв.м. 

 

2.2.4. Основні конкуренти Емітента. 

- ТОВ «Т.М.М»; 

- ПрАТ «Енергополь - Україна»; 

- ІСК «Місто» та ФК «Житло-Інвест»; 

- ТОВ «Вірджині»; 

- ТОВ «НЕСТ»; 

- ТОВ «Юкрейніан Девелопмент Партнерс»; 

- ТОВ «БК «Міськжитлобуд». 

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента. 

Згідно р. 1160 Балансу Емітента станом на 30.09.13р., поточні фінансові інвестиції становлять 

28 350,00(двадцять вісім тисяч триста п’ятдесят) гривень, 00 копійок, і складаються із інвестиційних 

сертифікатів емітованих ПНВІФЗТ «Троянда». 

 

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу. 

Емітент не володіє статутним капіталом в інших юридичних особах. 

 

2.5 Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 

емітента. 

У Емітента немає дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. 

 

2.6.Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо. 

Емітент не є учасником холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо. 

 

2.7. Політика щодо досліджень та розробок. 

Власні наукові дослідження та розробки Емітентом не проводились. 

 

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента. 

 Нестабільність законодавчої бази; 

 Можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; 

 Погіршення загальної економічної ситуації в Україні; 

 Загальне падіння платоспроможного попиту та цін на ринку нерухомості, зокрема первинному; 

 Зростання цін на будівельні матеріали і роботи; 

 Зниження попиту на об’єкти нерухомості, будівництво яких здійснюється Емітентом; 

 Форс-мажорні обставини; 

 Інші можливі ризики. 

 

2.9. Перспективи діяльності на поточний та наступний роки. 

Товариством планується здійснити будівництво житлового комплексу з об’єктами соціального – 

громадського призначення,  паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова гірка» на 

вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва. 
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2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у 

відношенні Емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в результаті реорганізації 

якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску 

облігацій. 

Жодних справ про банкрутство і застосування санкцій у відношенні до Емітента не проваджувалось. 

 

2.11. Інформація про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія емітента). 

а) Які існують на дату прийняття рішення 18.11.2013р.:  
Кредитний 

правочин, №, дата 
Кредитор за 
правочином 

Сума 
зобов’язання 

за правочином 

Вид валюти 
зобов’язання 

Строк і порядок виконання 
кредитного правочину 

Відомості про 
остаточну 

суму 
зобов’язання 

за кредитним 

правочином 

Рішення судів, що 
стосуються 

виникнення, виконання 
та припинення 

зобов’язань за 

кредитним правочином 

Договір позики, б/н 
від 01.12.2008р. 

ЮПД 
(ЮКРЕІНІАН 

ПРОПЕРТІ 

ДЕВЕЛОУПМЕНТ) 
ХОЛДІНГЗ 

ЛІМІТЕД 

95 999 966,00 долари США Погашення до 
30.11.2015р., раз в півроку 

рівними платежами 

починаючи з 30.01.2013р. 

9 118 300,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 

П-025 від 
11.06.2012р. 

ТОВ «КУА 

«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

11.04.2014р., повністю або 
частинами до настання 

кінцевого терміну 

39 600 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 

П-028 від 
25.09.2012р. 

ТОВ «КУА 

«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

25.07.2014р., повністю або 
частинами до настання 

кінцевого терміну 

50 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 
П-030 від 

06.02.2013р. 

ТОВ «КУА 
«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 
України 

Погашення до 06.01.2014 
р., повністю або частинами 

до настання кінцевого 

терміну 

50 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 
П-031 від 

22.05.2013р. 

ТОВ «КУА 
«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 
України 

Погашення до 
22.04.2014р., повністю або 

частинами до настання 

кінцевого терміну 

50 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 

П-033 від 

16.07.2013р. 

ТОВ «КУА 

«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

16.06.2014р., повністю або 

частинами до настання 
кінцевого терміну 

50 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 

П-034 від 
30.08.2013р. 

ТОВ «КУА 

«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

30.07.2014р., повністю або 
частинами до настання 

кінцевого терміну 

50 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір позики, № 

П-035 від 
18.11.2013р. 

ТОВ «КУА 

«Авалон» 

50 000 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

18.10.2014р., повністю або 
частинами до настання 

кінцевого терміну 

2 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 
допомоги, № 09/04-

13 від 09.04.2013р. 

ТОВ 
«Будспецсервіс» 

12 000 000,00 гривня 
України 

Погашення до 
08.04.2014р., повністю або 

частинами до настання 

кінцевого терміну 

12 000 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 
допомоги, № 15/03-

13 від 15.03.2013р. 

ТОВ 
«Будспецсервіс» 

9 600 000,00 гривня 
України 

Погашення до 
14.03.2014р., повністю або 

частинами до настання 

кінцевого терміну 

9 600 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 

допомоги, № 

17/1/10-12 від 
17.10.2012р. 

ТОВ 

«Будспецсервіс» 

40 950 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

14.10.2014р., повністю або 

частинами до настання 
кінцевого терміну 

40 950 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 

допомоги, № 17/10-

12 від 17.10.2012р. 

ТОВ 

«Будспецсервіс» 

4 500 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

14.10.2014р., повністю або 

частинами до настання 
кінцевого терміну 

4 500 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 

допомоги, № 21/10-
13 від 21.10.2013р. 

ТОВ 

«Будспецсервіс» 

3 600 000,00 гривня 

України 

Погашення до 

20.10.2014р., повністю або 
частинами до настання 

кінцевого терміну 

3 600 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 
допомоги, № 24/10-

13 від 24.10.2013р. 

ТОВ 
«Будспецсервіс» 

6 500 000,00 гривня 
України 

Погашення до 
23.10.2014р., повністю або 

частинами до настання 

кінцевого терміну 

6 500 000,00 Рішення відсутні 

Договір фін. 
допомоги, № 26/12-

12 від 26.12.2012р. 

ТОВ 
«Будспецсервіс» 

21 860 000,00 гривня 
України 

Погашення до 
25.12.2013р., повністю або 

частинами до настання 

кінцевого терміну 

21 860 000,00 Рішення відсутні 



28 

б) які не були виконані дату прийняття рішення 18.11.2013р.: 

На дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігації ПрАТ «АГРОФІРМА 

«ТРОЯНДА» не має прострочених зобов’язань за кредитними  правочинами. 

Судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним 

кредитним правочином – відсутні. 

 

2.12. Фінансова звітність Емітента.  

2.12.1. Фінансова звітність Емітента станом на 31.12.2010р. 
Б А Л А Н С  

на 31 Грудня 2010 р 
(тис. грн.) 

Форма №1 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 363771 363804 

первісна вартість 011 363772 363873 

накопичена амортизація 012 (1) (69) 

Незавершене будівництво 020 1710 257852 

Основні засоби:  

залишкова вартість 030 3407 652 

первісна вартість 031 4216 1234 

знос 032 (809) (582) 

Довгострокові біологічні активи:  

справедлива (залишкова) вартість 035 - - 

первісна вартість 036 - - 

накопичена амортизація 037   

Довгострокові фінансові інвестиції'  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 040 - - 

інші фінансові інвестиції 045 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомос 055 - - 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 

знос інвестиційної нерухомості 057   

Відстрочені податкові активи 060 - - 

Гудвіл 065   

Інші необоротні активи 070 - - 

Усього за розділом І 080 368888 622308 

II. Оборотні активи  

Виробничі запаси 100 6527 1633 

Поточні біологічні активи 110 - - 

Незавершене виробництво 120 356215 - 

Готова продукція 130 - - 

Товари 140 - - 

Векселі одержані 150 -  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  

чиста реалізаціина вартість 160 41 534 

первісна вартість 161 95 1308 

резерв сумнівних боргів 162 (54) (774) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з бюджетом 170 72451 40175 

за виданими авансами 180 170509 256331 

із нарахованих доходів 190 15 - 

із внутрішніх розрахунків 200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17568 562 

Поточні фінансові інвестиції 220 - - 

Грошові кошти та їх еквіваленти  
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в національній валюті: 230 55636 20157 

у т. ч. в касі 231 - - 

в іноземній валюті 240 17078 227 

Інші оборотні активи 250 387 4785 

Усього за розділом II 260 696427 324404 

III.Витрати майбутніх періодів 270 - - 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - 2908 

БАЛАНС 280 1065315 949620 

ПАСИВ 
рядка На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал  

Статутний капітал 300 53030 53030 

Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений капітал 320 - - 

Інший додатковий капітал 330 366642 366642 

Резервний капітал 340 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (110751) (206249) 

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Усього за розділом І 380 308921 213423 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів  

Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

Інші забезпечення 410 - - 

 415 - - 

 416   

 417 - - 

 418 - - 

Цільове фінансування 420 - - 

Усього за розділом II 430 - - 

III. Довгострокові забов'язання  

Довгострокові кредити банків 440 - - 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 750192 666424 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 - - 

Інші довгострокові зобов'язання 470 - - 

Усього за розділом III 480 750192 666424 

IV. Поточні зобов'язання  

Короткострокові кредити банків 500 - - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - 3885 

Векселі видані 520 - - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 394 2985 

Поточні зобов'язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 - 47403 

з бюджетом 550 7 89 

з позабюджетних платежів 560 77 - 

зі страхування 570 1 - 

з оплати праці 580 - - 

з учасниками 590 - - 

із внутрішніх розрахунків 600 - - 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 605 - - 

Інші поточні зобов'язання 610 5723 15411 

Усього за розділом IV 620 6202 69773 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

БАЛАНС 640 1065315 949620 
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Звіт про фінансові результати 

за рік 2010р. 
Форма №2 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 213283 113 

Податок на додану вартість 015 (35547) (19) 

Акцизний збір 020 - - 

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з 025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 - (35) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 177736 59 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (193811) - 

Валовий :  

прибуток 050 (16075) 59 

збиток 055 - - 

Інші операційні доходи 060 108794 361552 

Доход від первісного визнання біологічних активів та 061 - - 

Адміністративні витрати 070 (5265) (3053) 

Витрати на збут 080 (4324) (1552) 

Інші операційні витрати 090 (109003) (372133) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської 

продукції 
091 - - 

Фінансові результати від операційної діяльності:  

прибуток 100 - - 

збиток 105 (25873) (15127) 

Доход від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 1669 452 

ІНШІ доходи 130 6320 11975 

Фінансові витрати 140 (72107) (69005) 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 

Інші витрати 160 (5507) (36790) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  

прибуток 170 - - 

збиток 175 (95498) (108495) 

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або 

прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття 
 

прибуток 176 - - 

збиток 177 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - (542) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 -  

Фінансові результати від звичайної діяльності :  

прибуток 190 - - 

збиток 195 (95498) (109037) 

Надзвичайні:  

доходи 200 - - 

витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий:  

прибуток 220 - - 

збиток 225 (95498) (109037) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 5 461 14 143 

Витрати на оплату праці 240 1 801 753 

Відрахування на соціальні заходи 250 1 006 277 
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Амортизація 260 40 469 

Інші операційні витрати 270 131 259 335 105 

Разом 280 139 567 350 747 

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 212119400 212119400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 212119400 212119400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту, акцію 320 (0,450) (0,514) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на'одну просту 330 (0,450) (0,514) 

Дивіденди на одну просту акцію 340   

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2010р. 
 Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 2 974 753 

Погашення векселів одержаних 015 - - 

Покупців і замовників авансів 020 80 101 - 

Повернення авансів 030 313 670 608 332 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 686 455 

Бюджету податку на додану вартість 040 - - 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 - - 

Отримання субсидій, дотацій 050 - - 

Цільового фінансування 060 - - 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 13 4 

Інші надходження 080 32 733 27 547 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
090 (104 003) (244 486) 

Авансів 095 (425 663) (439 043) 

Повернення авансів 100 (9 840) ( - ) 

Працівникам 105 (1 484) (627) 

Витрати на відрядження 110 ( - ) ( - ) 

Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( - ) (660) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 (594) (300) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1 691) (1 190) 

Цільових внесків 140 ( - ) ( - ) 

Інші витрачання 145 (175 779) (277 297) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (287 877) (326 512) 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 (287 877) (326 512) 

 

1 2 3 4 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

фінансових інвестицій 180 11 020 10 166 

необоротних активів 190 - - 

майнових комплексів 200 - - 

Отримані:    

відсотки 210 - - 

дивіденди 220 - - 

Інші надходження 230 - - 

Придбання:    

фінансових інвестицій 240 (11 020) (10 137) 
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необоротних активів 250 ( - ) ( - ) 

майнових комплексів 260 ( - ) ( - ) 

Інші платежі 270 ( - ) ( - ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 29 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 29 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 - - 

Отримані позики 320 364 387 314 290 

Інші надходження 330 75 447 210 417 

Погашення позик 340 (203 870) (178 189) 

Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - ) 

Інші платежі 360 ( - ) ( - ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 235 964 346 518 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 235 964 346 51 8 

Чистий рух коштів за звітний період 400 (51 913) 20 035 

Залишок коштів на початок року 410 72 714 49 571 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 (417) 3 108 

Залишок коштів на кінець року 430 20 384 72 714 
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Звіт про власний капітал 

за 2010р. 
 Форма №4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 53030   366642  (110751)   308921 

Коригування : 

Зміна облікової політики 020          

Виправлення помилок 030          

Інші зміни 040          

Скоригований залишок на початок року 050 53030   366642  (110751)   308921 

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      (95498)   (95498) 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140          

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150          

Відрахування до резервного капітапу 160          

 170          

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180          

Погашення заборгованості з капіталу 190          

Емісійний дохід та інший вкладений капітал 200          

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210          

Перепродажа 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      (95498)   (95498) 

Залишок на кінець року 300 53030   366642  (206249)   213423 
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ПРИМІТКИ 

до річної фінансової звітності 

за 2010р. 
 Форма №5 Код за ДКУД 1801008 

І. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації за рік 

Втрати 

від змен-
шення 

корис-

ності за 
рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 363732   - - - - - - - - 363732 - 

Права користування 

майном 
020 40 1 - - - - - 1 - - - 40 2 

Права на комерційні 

позначення 
030 - - 5 - - - - - - - - 5 - 

Права на об'єкти 

промислової власності 
040 - - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та 
суміжні з ними права 

050 - - - - - - - - - - - - - 

 060 - - - - - - - - - - - - - 

Інші нематеріальні 

активи 
070 - - 96 - - - - 67 - - - 96 67 

Разом 080 363772 1 101 - - - - 68 - - - 363873 69 

Гудвил 090 - - - - - - - - - - - - - 

Із 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) - 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 
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ІІ. Основні засоби 

Групи основних 
засобів 

Код 
рядка 

Залишок на початок 

року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 
у тому числі 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

знос 

Нараховано 

амортизації 
за рік 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

знос 

одержані за 

фінансовою орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

знос 
первісна 

(переоцінена) 

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 

120 860 227 - - - 475 - 7 - - - 385 234 - - - - 

Машини та обладнання 130 295 91 58 - - 189 60 56  1 - 164 87 - - - - 

Транспортні засоби 140 35 31 252 - - 8 7 68 - 4 - 279 92 - - - - 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 7 3 6 - - - - 1 - - - 14 4 - - - - 

Тварини 160 - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Багаторічні 
насадження 

170 243 - - - - 243 - - - - - - - - - - - 

Інші основні засоби 180 2373 55 28 - - 2094 - 50  37 - 307 105 - - - - 

Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 380 380 13 - - 356 190 -145 - - - 37 38 - - - - 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 22 22 25 - - - - - - - - 47 22 - - - - 

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети прокату 240 - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Разом 260 4216 809 382 - - 3365 257 38 - 42 - 1234 582 - -  - 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачен законодавством обмеження права власності (261) - 

 вартість оформлених в заставу основних засобів (262) - 

 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються(консервація, реконструкція тощо) (263) - 

 первісна(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 58 

 основні засоби орендованих цілісних майнових комлексів (2641) - 

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - 

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - 

 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - 

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - 

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 339 257852 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 38 - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5 - 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом 340 382 257852 

 
Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиціїну нерухомість (341) - 

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестиції (342) - 

 
ІV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     

асоційовані підприємства 350 - - - 

дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б. Інші фінансові інвестиції в:     

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - - 

акції 390 - - - 

облігації 400 - - - 

інші 410 - - - 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - - 

 
Із рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   

 за собівартістю (421) - 

 за справедливою вартістю (422) - 

 за амортизованою собівартістю (423) - 

 
Із рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   

 за собівартістю (424) - 

 за справедливою вартістю (425) - 

 за амортизованою собівартістю (426) - 
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V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440 - - 

Операційна курсова різниця 450 131 1295 

Реалізація інших оборотних активів 460 33204 13928 

Штрафи, пені, неустойки 470 13 73 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення 480 - - 

Інші операційні доходи і витрати 490 75447 93707 

у тому числі: 
     відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 763 

     непродуктивні витрати і втрати 492 X - 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 

спільну діяльність 520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати    

Дивіденди 530 - X 

Проценти 540 X 71883 

Фінансова оренда активів 550 - - 

Інші фінансові доходи і витрати 560 1669 224 

Г. Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570 - - 

Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 

Результат оцінки корисності 590 - - 

Неопераційна курсова різниця 600 6306 4006 

Безоплатно одержані активи 610 - X 

Списання необоротних активів 620 X 1 

Інші доходи і витрати 630 14 - 

 
 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 рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) - 

 
VІ. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 - 

Поточний рахунок банку 650 20354 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 - 

Грошові кошти в дорозі 670 - 

Еквіваленти грошових коштів 680 29 

Разом 690 20384 

 
Із рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - 
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VІІ. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

невикористану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок на кінець року 
нараховано (створено) 

додаткові 
відрахування 

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 53 - - - - - 774 

Разом 780 53 - - - - - 774 

 
VІІІ. Запаси 

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 

вартості реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 1 - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 

Паливо 820 22 - - 

Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 - - - 

Запасні частини 850 1 - - 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Поточні біологічні активи 870 - - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 2908 - - 

Разом 920 2932 - - 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:   
 відображена ха чистою вартістю реалізації (921) - 

 переданих у переробку (922) - 

 оформлених у заставу (923) - 

 переданих на комісію (924)  

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925)  

З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси призначені для продажу (926) 2908 

* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»   
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ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року 
в т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1308 - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 555 - - - 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) - 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) - 

 

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 - 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

Заборгованість на кінець звітного року:  - 

валова замовників 1120 - 

валова замовникам 1130 - 

з авансів отриманих 1140 - 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 

1160 - 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 -482 

Відстрочені податкові активи: 

         на початок звітного року 
1220 - 

         на кінець звітного року 1225 - 

Відстрочені податкові зобов'язання:  
         на початок звітного року 

1230 - 

         на кінець звітного року 1235 - 

Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240  

у тому числі: 

          поточний податок на прибуток 
1241 -482 

          зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242  

          збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243  

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - 

у тому числі:  

           поточний податок на прибуток 
1251 - 

           зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  

           збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253  
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ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 106 

Використано за рік - усього 1310 - 

в тому числі на:  

      будівництво об'єктів 
1311 - 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 

з них машини та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

 1316 - 

 1317 - 

 

ХІV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок 
року надійшло 

за рік 

вибуло за рік нараховано 

амортизації 

за рік 

втрати від 

зменшення 

корисності 

вигоди від 

відновлення 

корисності 

залишок на кінець року 
залишок 

на 
початок 

року 

надійшл
о за рік 

зміни 

вартості за 

рік 

вибуло 
за рік 

залишок на 
кінець року первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 
1410 - - - - - - - - - - - - - - - 

в тому числі:                 

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 

багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 

 1414 - - - - - -  - - - - - - - - 

інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - 

Поточні біологічні активи - усього 1420 - X - - X X - - - X - - - - - 

в тому числі:                 

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 - X - - X X - - - X - - - - - 

біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім 

тварин на вирощуванні та 
відгодівлі) 

1422 - X - - X X  - - X - - - - - 

 1423 - X - - X X - - - X - - - - - 

інші поточні біологічні активи 1424 - X - - X X - - - X - - - -  

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 надзвичацних 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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ХV. 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 визнання та 

реалізаці 

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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2.12.2. Фінансова звітність Емітента станом на 31.12.2011р.(складена за формою, встановленою 

для суб’єктів малого підприємництва) 

1. Баланс  

на 31 Грудня 2011 р. 
(тис. грн.) 

Форма №1-м за ДКУД 1801006 

 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І.Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 020 257852,1 316698,4 

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 364455,8 368720,6 

первісна вартість 031 365106,7 369639,5 

знос 032 (650,9) (918,9) 

Довгострокові біологічні активи:    

справедлива (залишкова) вартість 035 - - 

первісна вартість 036 - - 

накопичена амортизація 037 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 - - 

Інші необоротні активи 070 - - 

Усього за розділом І 080 622307,9 685419,0 

II.Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 1633,4 1373,6 

Поточні біологічні активи 110 - - 

Готова продукція 130 - - 

Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги:    

чиста реалізаціина вартість 160 533,7 4208,3 

первісна варлсть 161 1307,9 7424,3 

резерв сумнівних боргів 162 (774,2) 3216,0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 40175,3 60792,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 256893,4 269452,0 

Поточні фінансові інвестиції 220 - - 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230 20157,0 11956,5 

у тому числі в касі 231 - - 

в іноземній валюл 240 226,8 6,2 

Інші оборотні активи 250 4784,9 2213,9 

Усього за розділом II 260 324404,5 350002,5 

III.Витрати майбутніх періодів 270 - 54 

І\/.Необоротні активи та групи вибуття 275 2907,6 72378,5 

Баланс 280 949620,0 1107854,0 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І.Власний капітал 

Статутний капітал 300 53029,9 53029,9 

Додатковий капітал 320 366642,0 366642,1 

Резервний капітал 340 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (206248,9) (213084,1) 

Неоплачений капітал 360 - - 

Усього за розділом І 380 213423, 206587,9 

II.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 - - 

III.Довгострокові зобов'язання 480 666424,1 530255,4 

IV.Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 500 - 20737,3 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 3885,3 - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2985,1 4876,4 

Поточні зобов'язання за розрахунками:    

з бюджетом 550 88,7 0,4 
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зі страхування 570 - 2,7 

з оплати праці* 580 - 55,4 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 

утримуваними для продажу 
605 - - 

інші поточні зобов'язання 610 62813,8 345338,5 

Усього за розділом IV 620 69772,9 371010,7 

V.Доходи майбутніх періодів 630 - - 

Баланс 640 949620,0 1107854,0 

 
* З рядка 580 графа4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) - 

 

2. Звіт про фінансові результати 

3а Рік 2011 
(тис. грн.) 

Форма № 2-м за ДКУД 1801007 

 

СТАТТЯ 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогіч. період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 111746,2 213283,0 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (10581,7) (35547,0) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (010-020) 
030 101164,5 177736,0 

Інші операційні доходи 040 24621,0 108794,0 

у т ч доход від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
201 - - 

інші доходи 050 2804,8 7989,0 

Разом чисті доходи (030+040+050) 070 128590,3 294519,0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (42456,9) (193811,0) 

Інші операційні витрати 090 (72829,3) (118592,0) 

утому числі: 091 - - 

 092 - - 

Інші витрати 100 (20348,8) (77614,0) 

Разом витрати (080+090+100) 120 (135635,0) (390017,0) 

Фінансовий результат до оподаткування (070-120) 130 (7044,7) (95498,0) 

витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
202 - - 

Податок на прибуток 140 (-209) - 

Чистий прибуток (збиток) (130-140) 150 (6835,2) (95498,0) 

Забезпечення матеріального заохочення 160 - - 

 

2.12.3. Фінансова звітність Емітента станом на 31.12.2012р. 

 
Б А Л А Н С  

на 31 Грудня 2012 р 
(тис. грн.) 

Форма №1 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 363805 364105 

первісна вартість 011 363855 364265 

накопичена амортизація 012 (50) (160) 

Незавершене будівництво 020 316968 188554 

Основні засоби:  

залишкова вартість 030 4916 9564 

первісна вартість 031 5785 10860 

знос 032 (869) (1296) 
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Довгострокові біологічні активи:  

справедлива (залишкова) вартість 035 - - 

первісна вартість 036 - - 

накопичена амортизація 037   

Довгострокові фінансові інвестиції'  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 040 - - 

інші фінансові інвестиції 045 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомос 055 - - 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 

знос інвестиційної нерухомості 057   

Відстрочені податкові активи 060 - - 

Гудвіл 065   

Інші необоротні активи 070 - - 

Усього за розділом І 080 685419 562223 

II. Оборотні активи  

Виробничі запаси 100 1374 666 

Поточні біологічні активи 110 - - 

Незавершене виробництво 120  - 

Готова продукція 130 - - 

Товари 140 - 130430 

Векселі одержані 150 - - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  

чиста реалізаціина вартість 160 4208 3482 

первісна вартість 161 7424 5422 

резерв сумнівних боргів 162 (3216) (1940) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з бюджетом 170 60792 27013 

за виданими авансами 180 261566 32871 

із нарахованих доходів 190 1 - 

із внутрішніх розрахунків 200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7385 100801 

Поточні фінансові інвестиції 220 - 55529 

Грошові кошти та їх еквіваленти  

в національній валюті: 230 11957 9352 

у т. ч. в касі 231 - - 

в іноземній валюті 240 6 - 

Інші оборотні активи 250 214 3516 

Усього за розділом II 260 350003 363660 

III.Витрати майбутніх періодів 270 54 22 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 72378 - 

БАЛАНС 280 1107854 925905 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал  

Статутний капітал 300 53030 53030 

Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений капітал 320 - - 

Інший додатковий капітал 330 366642 366642 

Резервний капітал 340 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (213084) (345475) 

Неоплачений капітал 360 - - 

Вилучений капітал 370 - - 

Усього за розділом І 380 206588 74197 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів  

Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

Інші забезпечення 410 - - 

 415 - - 

 416   

 417 - - 
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 418 - - 

Цільове фінансування 420 - - 

Усього за розділом II 430 - - 

III. Довгострокові забов'язання  

Довгострокові кредити банків 440 - - 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 530255 490039 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 - - 

Інші довгострокові зобов'язання 470 - - 

Усього за розділом III 480 530255 490039 

IV. Поточні зобов'язання  

Короткострокові кредити банків 500 20737 - 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - 77181 

Векселі видані 520 - - 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4877 5052 

Поточні зобов'язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 28108 49133 

з бюджетом 550 - - 

з позабюджетних платежів 560 - - 

зі страхування 570 3 - 

з оплати праці 580 55 - 

з учасниками 590 - - 

із внутрішніх розрахунків 600 - - 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 605 - - 

Інші поточні зобов'язання 610 317231 230303 

Усього за розділом IV 620 371011 361669 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

БАЛАНС 640 1107854 925905 

 

Звіт про фінансові результати 

за 2012р. 
Форма №2 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 238738 111746 

Податок на додану вартість 015 (10696) (10582) 

Акцизний збір 020 - - 

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з 025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 (1531) - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 226511 101164 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (263468) (42457) 

Валовий :  

прибуток 050 - 58707 

збиток 055 (36957) - 

Інші операційні доходи 060 6526 24621 

Доход від первісного визнання біологічних активів та 061 - - 

Адміністративні витрати 070 (13453) (8640) 

Витрати на збут 080 (13242) (11727) 

Інші операційні витрати 090 (68155) (52463) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської 

продукції 
091 - - 

Фінансові результати від операційної діяльності:  

прибуток 100 - 10498 

збиток 105 (125281) - 

Доход від участі в капіталі 110 - - 

Інші фінансові доходи 120 257 158 

Іншідоходи
1 

130 9762 2647 

Фінансові витрати 140 (7322) (14056) 

Втрати від участі в капіталі 150 - - 
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Інші витрати 160 (9816) (6292) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  

прибуток 170 - - 

збиток 175 (132400) (7045) 

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або 

прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття 
 

прибуток 176 - - 

збиток 177 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - 210 

Фінансові результати від звичайної діяльності :  

прибуток 190 - - 

збиток 195 (132400) (6835) 

Надзвичайні:  

доходи 200 9 - 

витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий:  

прибуток 220 - - 

збиток 225 (132391) (6835) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 
 

1 З рядка 130 графа 34 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) - 

 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 103 387 

Витрати на оплату праці 240 8013 6210 

Відрахування на соціальні заходи 250 2646 1925 

Амортизація 260 579 336 

Інші операційні витрати 270 74477 72829 

Разом 280 85818 81687 

 

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 212119400 212119400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 212119400 212119400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту, акцію 320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на'одну просту 330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2012р. 
 Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 6011 13223 

Погашення векселів одержаних 015 - 1 

Покупців і замовників авансів 020 433843 74691 

Повернення авансів 030 263807 29535 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 258 158 

Бюджету податку на додану вартість 040 - - 
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Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2 - 

Отримання субсидій, дотацій 050 - - 

Цільового фінансування 060 116 55 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 311 107 

Інші надходження 080 358452 313628 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
090 (82779) (48394) 

Авансів 095 (245980) (184471) 

Повернення авансів 100 (4066) (2801) 

Працівникам 105 (6686) (5014) 

Витрати на відрядження 110 - - 

Зобов’язань з податку на додану вартість 115 - - 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 - - 

Відрахувань на соціальні заходи 125 (2941) (2108) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (2294) (2240) 

Цільових внесків 140 - - 

Інші витрачання 145 (622401) (117675) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 95653 68694 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 95653 68694 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

фінансових інвестицій 180 9802 2000 

необоротних активів 190 - - 

майнових комплексів 200 - - 

Отримані:    

відсотки 210 - - 

дивіденди 220 - - 

Інші надходження 230 - - 

Придбання:    

фінансових інвестицій 240 (63302) - 

необоротних активів 250 - - 

майнових комплексів 260 - - 

Інші платежі 270 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (53500) 2000 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (53500) 2000 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 - - 

Отримані позики 320 63944 23122 

Інші надходження 330 - - 

Погашення позик 340 (108708) (102207) 

Сплачені дивіденди 350 - - 

Інші платежі 360 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (44764) (79085) 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (44764) (79085) 

Чистий рух коштів за звітний період 400 (2611) (8391) 

Залишок коштів на початок року 410 11963 20354 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - 

Залишок коштів на кінець року 430 9352 11963 
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Звіт про власний капітал 

за 2012р. 
 Форма №4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 53030 - - 366642 - (213084) - - 206588 

Коригування : 

Зміна облікової політики 020 - - - - - - - -  

Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - 

Інші зміни 040 - - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 050 53030 - - 366642 - (213084) - - 206588 

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 - - - - - (132391) - - (132391 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - - 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - 

Відрахування до резервного капітапу 160 - - - - - - - - - 

 170 - - - - - - - - - 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - 

Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - 

Емісійний дохід та інший вкладений капітал 200 - - - - - - - - - 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - 

Перепродажа 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 - - - - - (132391) - - (132391) 

Залишок на кінець року 300 53030 - - 366642 - (345475) - - 74197 
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ПРИМІТКИ 

до річної фінансової звітності 

за 2012р. 
 Форма №5 Код за ДКУД 1801008 

І. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації за рік 

Втрати 

від змен-
шення 

корис-

ності за 
рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої) 
вартості 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(переоцінена) 
вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 363732 - - - - - - - - - - 363732 - 

Права користування 

майном 
020 5 2 - - - - - - - - - 5 2 

Права на комерційні 

позначення 
030 5 - - - - - - 1 - - - 5 1 

Права на об'єкти 

промислової власності 
040 - - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та 
суміжні з ними права 

050 - - - - - - - - - - - - - 

 060 - - - - - - - - - - - - - 

Інші нематеріальні 

активи 
070 113 48 402 - - - - 109 - 8 - 523 157 

Разом 080 363855 50 402 - - - - 110 - 8 - 364265 160 

Гудвил 090 - - - - - - - - - - - - - 

Із 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) - 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - 

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 
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ІІ. Основні засоби 

Групи основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 
за рік 

Втрати від 

зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 
у тому числі 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

знос 
первісної 

(переоціненої) 

вартості 

зносу 
первісна 

(переоцінена) 

вартість 

знос 
первісної 

(переоціненої) 

вартості 

зносу 
первісна 

(переоцінена) 

вартість 

знос 

одержані за 

фінансовою орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 

(переоцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(переоцінена) 

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 4807 362 11570 - - 6564 44 308 - - - 9813 626 - - - - 

Машини та обладнання 130 201 123 43 - - - - 42 - - - 244 165 - - - - 

Транспортні засоби 140 283 143 - - - - - 45 - - - 283 188 - - - - 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 78 48 3 - - - - 14 - - - 81 62 - - - - 

Тварини 160 - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Багаторічні 
насадження 

170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші основні засоби 180 323 102 - - - 13 1 25 - - - 310 126 - - - - 

Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 46 44 43 - - 7 7 45 - - - 82 82 - - - - 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 47 47 - - - - - - - - - 47 47 - - - - 

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети прокату 240 - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Інші необоротні 
матеріальні активи 

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

Разом 260 5785 869 11659 - - 6584 52 479 - - - 10860 1296 - -  - 

 
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачен законодавством обмеження права власності (261) - 

 вартість оформлених в заставу основних засобів (262) - 

 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються(консервація, реконструкція тощо) (263) - 

 первісна(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 195 

 основні засоби орендованих цілісних майнових комлексів (2641) - 

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - 

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - 

 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) - 

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - 

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - 
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 194271 188454 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 10818 100 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 43 - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 402 - 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом 340 205534 188554 

 
Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиціїну нерухомість (341) - 

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестиції (342) - 

 
ІV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     

асоційовані підприємства 350 - - - 

дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б. Інші фінансові інвестиції в:     

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - - 

акції 390 8982 - 286 

облігації 400 - - - 

інші 410 56350 - 54843 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 65332 - 55129 

 
Із рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:   

 за собівартістю (421) - 

 за справедливою вартістю (422) - 

 за амортизованою собівартістю (423) - 

 
Із рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   

 за собівартістю (424) 55129 

 за справедливою вартістю (425) - 

 за амортизованою собівартістю (426) - 
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V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440 1804 - 

Операційна курсова різниця 450 2299 2870 

Реалізація інших оборотних активів 460 71 6520 

Штрафи, пені, неустойки 470 315 2 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення 480 - - 

Інші операційні доходи і витрати 490 2037 58762 

у тому числі: 
     відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X - 

     непродуктивні витрати і втрати 492 X - 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 

спільну діяльність 520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати    

Дивіденди 530 - X 

Проценти 540 X 7322 

Фінансова оренда активів 550 - - 

Інші фінансові доходи і витрати 560 257 - 

Г. Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570 9726 9803 

Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 

Результат оцінки корисності 590 - - 

Неопераційна курсова різниця 600 - - 

Безоплатно одержані активи 610 - X 

Списання необоротних активів 620 X 13 

Інші доходи і витрати 630 36 - 

 
 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 рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) - 

 
VІ. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 - 

Поточний рахунок банку 650 3992 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 5360 

Грошові кошти в дорозі 670 - 

Еквіваленти грошових коштів 680 - 

Разом 690 9352 

 
Із рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) - 
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VІІ. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

невикористану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок на кінець року 
нараховано (створено) 

додаткові 
відрахування 

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 3216 - - 1276 - - 1940 

Разом 780 3216 - - 1276 - - 1940 

 
VІІІ. Запаси 

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 

вартості реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 - - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 

Паливо 820 5 - - 

Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 652 - - 

Запасні частини 850 9 - - 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Поточні біологічні активи 870 - - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 130430 - - 

Разом 920 131096 - - 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:   
 відображена ха чистою вартістю реалізації (921) - 

 переданих у переробку (922) 646 

 оформлених у заставу (923) - 

 переданих на комісію (924)  

Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 (925)  

З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси призначені для продажу (926) - 

* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»   
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ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року 
в т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3482 3482 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 100801 100801 - - 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) - 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) - 

 

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 

кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 - 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

Заборгованість на кінець звітного року:  - 

валова замовників 1120 - 

валова замовникам 1130 - 

з авансів отриманих 1140 - 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 - 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 

1160 - 

XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 - 

Відстрочені податкові активи: 

         на початок звітного року 
1220 - 

         на кінець звітного року 1225 - 

Відстрочені податкові зобов'язання:  
         на початок звітного року 

1230 - 

         на кінець звітного року 1235 - 

Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240  

у тому числі: 

          поточний податок на прибуток 
1241 - 

          зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 

          збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 - 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - 

у тому числі:  

           поточний податок на прибуток 
1251 - 

           зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 

           збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 - 
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ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 589 

Використано за рік - усього 1310 - 

в тому числі на:  

      будівництво об'єктів 
1311 - 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 

з них машини та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

 1316 - 

 1317 - 

 

ХІV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок 
року надійшло 

за рік 

вибуло за рік нараховано 

амортизації 

за рік 

втрати від 

зменшення 

корисності 

вигоди від 

відновлення 

корисності 

залишок на кінець року 
залишок 

на 
початок 

року 

надійшл
о за рік 

зміни 

вартості за 

рік 

вибуло 
за рік 

залишок на 
кінець року первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 
1410 - - - - - - - - - - - - - - - 

в тому числі:                 

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - - 

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - - 

багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - - 

 1414 - - - - - -  - - - - - - - - 

інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - - 

Поточні біологічні активи - усього 1420 - X - - X X - - - X - - - - - 

в тому числі:                 

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 - X - - X X - - - X - - - - - 

біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім 

тварин на вирощуванні та 
відгодівлі) 

1422 - X - - X X  - - X - - - - - 

 1423 - X - - X X - - - X - - - - - 

інші поточні біологічні активи 1424 - X - - X X - - - X - - - -  

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 надзвичацних 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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ХV. 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 визнання та 

реалізаці 

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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2.12.4. Фінансова звітність Емітента станом на 30.09.2013р. 

 

БАЛАНС(Звіт про фінансовий стан) 

на 30 вересня 2013р. 
(тис. грн.) 

Форма №1 за ДКУД 1801001 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні  активи               

Нематеріальні активи 1000 364 105 363 945 

первiсна вартiсть 1001 364 265 364 265 

накопичена амортизація 1002 (160) (320) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 188 554 306 317 

Основні засоби 1010 9 564 9 249 

первiсна вартiсть 1011 10 860 10 987 

знос 1012 (1 296) (1 738) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030 - - 

інші фінансові інвестиції 1035 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Iншi необоротнi активи 1090 - - 

Усього за роздiлом I 1095 562 223 679 511 

II. Оборотні активи       

Запаси 1100 131 096 123 476 

Виробничi запаси 1101 666 644 

Товари 1104 130 430 122 832 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 482 2 044 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

     за виданими авансами 
1130 32 871 23 246 

з бюджетом 1135 27 013 46 572 

у тому числі з податку на прибуток 1136 696 696 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 100 801 25 389 

Поточні фінансові інвестиції 1160 55 529 28 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 352 3 415 

Рахунки в банках 1167 9 352 3 415 

Витрати майбутніх періодів 1170 22 12 

Інші оборотні активи 1190 3 516 4 204 

Усього за роздiлом II 1195 363 682 228 386 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 925 905 907 897 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

  

    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53 030 53 030 

Капітал у дооцінках 1405 363 732 363 732 

Додатковий капiтал 1410 2 910 2 910 

Резервний капітал 1415 - - 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 (345 475) (375 811) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал 1430 - - 

Усього за роздiлом I 1495 74 197 43 861 
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II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

  

    

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банкiв 1510 - - 

Інші довгостроковi зобов'язання 1515 490 039 77 181 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Благодійна допомога 1526 - - 

Усього за роздiлом IІ 1595 490 039 77 181 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       

Короткострокові кредити банкiв 1600 - - 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:       

довгостроковими зобов'язаннями 1610 77 181 376 819 

товари, роботи, послуги 1615 5 052 5 355 

розрахунками з бюджетом 1620 - 7 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 - - 

розрахунками з оплати праці 1630 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 49 133 47 077 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 230 303 357 597 

Усього за роздiлом ІII 1695 361 669 786 855 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 
1700 - - 

Баланс 1900 925 905 907 897 

 

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) 

за 9 місяців 2013р. 
Форма №2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 44 121 15 270 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (23 067) (8 671) 

Валовий : 
 

    

прибуток 2090 21 054 6 599 

збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи 2120 1 902 5 741 

Адміністративні витрати 2130 (9 653) (9 867) 

Витрати на збут 2150 (8 075) (7 398) 

Інші операційні витрати 2180 (9 632) (4 203) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 

    

прибуток 2190 - - 

збиток 2195 (4 404) (9 128) 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 301 180 

Інші доходи 2240 55 527 30 

Фінансові витрати 2250 (4 908) (5 879) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - - 

Інші витрати 2270 (76 852) (14) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 

    

прибуток 2290 - - 

збиток 2295 (30 336) (14 811) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - - 

Чистий фінансовий результат: 
 

    

прибуток 2350 - - 

збиток 2355 (30 336) (14 811) 
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ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 - - 

Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (30 336) (14 811) 

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 74 77 

Витрати на оплату праці 2505 6 142 5 857 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 084 1 927 

Амортизація 2515 602 401 

Інші операційні витрати 2520 16 812 12 450 

Разом 2550 25 714 20 712 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 212 119 400 212 119 400 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 212 119 400 212 119 400 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (0,14301) (0,07) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (0,14301) (0,07) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

 

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення. 

3.1. 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. 

Протокол № 18/11/13 від 18 листопада 2013 р. позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ 

«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА». Кількість акціонерів та їх представників, що пройшли реєстрацію для 

участі в загальних зборах: 7(сім) фізичних осіб акціонерів та 2 (дві) юридичні особи акціонери (по 

одному уповноваженому представнику від кожної юридичної особи), які в сукупності володіють 

212016621 голосами, що складає 99,95 % від загальної кількості голосуючих акцій Емітента. 

Голосування по питаннях порядку денного проводилося за принципом - одна голосуюча акція надає 

акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних 

зборах Товариства, з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймаюлося простою 

більшістю голосів присутніх акціонерів товариства. 

Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення, — 212016621голосів, що 

складає 100,00% від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних 

зборах та голосували. 

 

3.2. Параметри випуску. 

3.2.1. Характеристика облігацій 

Загальна кількість облігацій: 2 481 150 (два мільйони чотириста вісімдесят одна тисяча сто п’ятдесят) 

штук. 

Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу: 203 454 300,00 грн. (двісті три 

мільйони чотириста п’ятдесят чотири тисячі триста гривень 00 копійок). 
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Облігації випускаються з наступними параметрами: 
Серії Характеристика 

облігацій 

Кількість, 

шт. 

Порядкові 

номери 

облігацій. 

Номінальна 

вартість однієї 

облігації, грн. 

Загальна 

номінальна 

вартість, грн. 

Форма існування 

облігацій 

Р іменні цільові 

забезпечені 

2 481 150 з № 0000001 

по № 2 481 150 

82,00 203 454 300  Бездокументарна 

 

3.2.2. Емісія облігацій з додатковим забезпеченням. 

3.2.2.1. Вид забезпечення. 

Страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями. 

3.2.2.2. Розмір забезпечення. 

203 454 300,00 грн. (двісті три мільйони чотириста п’ятдесят чотири тисячі триста гривень 00 

копійок). 

3.2.2.3. Реквізити страховика. 

Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство «СТРОЙПОЛІС», зареєстроване 23.02.1998р. 

в Подільській районній у м. Києві Державній адміністрації, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. 

Юрківська, буд. 36/10, адреса фактичного місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 5-

Б, офіс 2, тел./факс (044) 239-23-11; код ЄДРПОУ — 25401697; Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія А01 № 221469; п/р 26505000000137 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. 

3.2.2.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення. 

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами(страхування ризиків 

непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 131115/004 від 15.11.2013 року, 

укладений між Приватним акціонерним товариством «Страхове товариство «СТРОЙПОЛІС» та 

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (далі — Договір добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими 

облігаціями)). 

3.2.2.5. Істотні умови договору добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами(страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями). 

Предмет договору добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами(страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями). 
Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному 

законодавству України, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником збитків, що можуть бути 

завдані власникам облігацій серії Р внаслідок неналежного виконання та/або невиконання  ним своїх 

зобов’язань за облігаціями серії Р, які емітовані Страхувальником відповідно до Проспекту емісії 

облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (далі – 

Проспект емісії облігацій). 

Дата початку укладання договорів з першими власниками - 01 березня 2014 року. 

Період погашення облігацій серії Р – з 18 серпня 2015 року по 01 лютого 2016 року. 

Інші умови договору добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами(страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями). 
Страховим ризиками за цим Договором страхування є певна подія, на випадок якої проводиться 

страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої 

виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або 

третій особі. 

Страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи подання 

позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування 

збитків в зв’язку з подією, що трапилась внаслідок порушення Страхувальником умов розміщення та 

погашення цільових облігацій серії Р. Подія може бути визнана Страховиком як страховий випадок 

тільки за умови наявності офіційної претензії до Страхувальника та визнання відповідними 

державними органами, судовими органами або самим Страхувальником відповідальності останнього 

за збиток завданий третій особі. 

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

У разі настання події (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, 

Страхувальник зобов’язаний: 
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При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник або його 

представник зобов'язаний прийняти усі можливі заходи по запобіганню та зменшенню розміру 

збитків, а також повідомити про це компетентні органи. 

Крім того Страхувальник зобов'язаний: 

Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 72 годин (за винятком 

вихідних та святкових днів), повідомити про це Страховика або його представника способом, що 

дозволяє об’єктивно зафіксувати факт повідомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11. 

При цьому Страхувальник повинен повідомити: 

– номер Договору страхування; 

– обставини настання події. 

Письмово оформити повідомлення про страховий випадок не пізніше 5-ти робочих днів з моменту 

повідомлення про його настання. 

Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з 

визначенням обставин страхового випадку. 

Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, необхідну для встановлення 

останнім причин та наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяної шкоди, зазначену в 

пункті 10.1 Договору страхування. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

ТА РОЗМІР ЗБИТКУ 

Для виплати страхового відшкодування, Страхувальник надає такі документи: 

– заяву про виплату страхового відшкодування; 

– копію або оригінал Договору страхування (страхового сертифіката, поліса); 

– документ, що підтверджує особу, одержувача страхового відшкодування (потерпілу 

особу); 

– копія або оригінал претензії, висунутої третіми особами, які зазнали збиток;  

– копія або оригінал рішення суду (господарського суду) та матеріалів справи за позовом 

третьої особи (третіх осіб) або угоду про відшкодування шкоди, за яким виникає 

обов'язок Страхувальника відшкодувати збиток третій особі (в разі його наявності). 

Страховик може вимагати надання інших документів, які дають змогу з’ясувати факт, причини й 

обставини настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитків, яких зазнали треті 

особи. 

Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документів, визначених пунктом 

10.1 Договору страхування. 

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в 

строк, що не перевищує 30 календарних днів, з моменту надання Страхувальником всіх необхідних 

документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку та документів, 

що підтверджують розмір збитків Страхувальника. 

У разі необхідності проведення експертиз, інших досліджень, отримання відповідей на запити до 

компетентних організацій, строк прийняття рішення про сплату або відмову у сплаті страхового 

відшкодування продовжується відповідно на кількість днів, розумно необхідну для отримання 

відповідних довідок, рішень, витягів тощо, але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого 

п.11.1. 

Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування (з наступним про це письмовим 

повідомленням Страхувальника у термін 5 робочих днів з дати прийняття Страховиком такого 

рішення) у випадку, коли у нього з’явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав 

одержувача на отримання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, 

поки Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів чи 

рішення суду щодо законності прав одержувача), але не більше 3-ох місяців після строку, 

передбаченого п.11.1. 

У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, таке рішення 

повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 

робочих днів з моменту його прийняття. 

Цей Договір страхування набирає чинності з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів 
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та фондового ринку випуску облігацій та проспекту емісії облігацій ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА», при умові внесення страхового 

платежу Страхувальником згідно з п. 5.2 Договору страхування. 

Дія Договору страхування закінчується наступного дня, після того, як уповноважена особа 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  видасть розпорядження про скасування 

реєстрації емісії облігацій серії Р. 

 

3.2.3. Відомості про існування між Емітентом та Страховиком відносин контролю. 

Між Емітентом та Страховиком відносин контролю не існує. Емітентом та Страховиком укладено 

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами(страхування ризиків 

непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 131115/004 від 15.11.2013 року. 

 

3.2.4. Фінансова звітність Страховика за 2012 рік(тис. грн.) 
Б А Л А Н С  

на 31 Грудня 2012 р 
(тис. грн.) 

Форма №1 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  010 399 397 

     первісна вартість  011 400 400 

 накопичена амортизація 012 (1) (3) 

Незавершене будівництво  020 - - 

Основні засоби:  
   

     залишкова вартість  030 1791 2606 

     первісна вартість  031 2025 2960 

     знос  032 (234) (354) 

Довгострокові біологічні активи: 
   

справедлива(залишкова) вартість 035 - - 

накопичена амортизація 037 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:  
   

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  040 65000 65001 

     інші фінансові інвестиції  045 62148 156879 

Довгострокова дебіторська заборгованість   050 6200 6200 

Відстрочені податкові активи  060 - - 

Інші необоротні активи  070 - - 

Усього за розділом I  080 135798 231269 

II. Оборотні активи 
   

Виробничі запаси 100 48 35 

Поточні біологічні активи 110 - - 

Незавершене виробництво  120 - - 

Готова продукція  130 - - 

Товари  140 - - 

Векселі одержані  150 - - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
   

     чиста реалізаційна вартість  160 3908 709 

     первісна вартість  161 3908 709 

     резерв сумнівних боргів  162 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:  
   

     з бюджетом  170 - - 

     за виданими авансами   180 - - 

     з нарахованих доходів  190 12 27 

     із внутрішніх розрахунків  200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210 8 47 

Поточні фінансові інвестиції  220 - - 

Грошові кошти та їх еквіваленти:  
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     в національній валюті   230 17811 27902 

     в іноземній валюті   240 - - 

Інші оборотні активи  250 - - 

Усього за розділом II  260 21787 28720 

III. Витрати майбутніх періодів  270 - - 

Баланс  280 157585 259989 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал        

Статутний капітал  300      65310      65310 

Пайовий капітал  310 - - 

Додатковий вкладений капітал  320 - - 

Інший додатковий капітал  330 -        984 

Резервний капітал  340      48186      48186 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350 10982 100450 

Неоплачений капітал  360 - - 

Вилучений капітал  370 - - 

Усього за розділом I  380 124478 214930 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 
 

    

Забезпечення виплат персоналу   400 - 11 

Інші забезпечення   410 - - 

Цільове фінансування 420 - - 

Усього за розділом II  430 27338 39258 

III. Довгострокові зобов'язання 
 

    

Довгострокові кредити банків  440 - - 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання  450 - - 

Відстрочені податкові зобов'язання  460 - - 

Інші довгострокові зобов'язання  470 5106 4634 

Усього за розділом III  480 5106 4634 

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 90 97 

Поточні зобов'язання за розрахунками:  
   

     з одержаних авансів   540 152 129 

     з бюджетом  550 241 749 

     з позабюджетних платежів  560 - - 

     зі страхування  570 - 10 

     з оплати праці  580 - 21 

     з учасниками  590 - - 

     із внутрішніх розрахунків  600 - - 

Інші поточні зобов'язання  610 180 161 

Усього за розділом IV  620 663 1167 

V. Доходи майбутніх періодів  630 - - 

Баланс  640 157585 259989 

 

Звіт про фінансові результати 

за 2012р. 
Форма №2 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 94158 58783 

Податок на додану вартість  015 - - 

Акцизний збір  020 - - 

  Страхові відшкодування   025 - - 

Інші вирахування з доходу  030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  035 94158 58783 
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  040 (1798) (3080) 

Валовий:   
   

     прибуток  050 92360 55703 

     збиток  055 - - 

Інші операційні доходи  060 1834 1738 

Адміністративні витрати  070 (1176) (1027) 

Витрати на збут  080 (147) (1680) 

Інші операційні витрати  090 (2432) (496) 

Фінансові результати від операційної діяльності:   
   

     прибуток  100 90439 54238 

     збиток   105 - - 

Доход від участі в капіталі  110 2 - 

Інші фінансові доходи  120 691 682 

Інші доходи  130 94727 85900 

Фінансові витрати  140 - - 

Втрати від участі в капіталі  150 - - 

Інші витрати  160 (129731) (90477) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   

     прибуток   170 56128 50343 

     збиток  175 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності  180 3431 2627 

Фінансові результати від звичайної діяльності:   
   

     прибуток  190 52697 47716 

     збиток  195 - - 

Надзвичайні:   
   

     доходи  200 - - 

     витрати  205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку  210 - - 

Чистий:   
   

     прибуток  220 52697 47716 

     збиток  225 - - 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати  230 149 163 

Витрати на оплату праці  240 543 491 

Відрахування на соціальні заходи  250 212 174 

Амортизація  260 158 123 

Інші операційні витрати  270 4491 5332 

Разом  280 5553 6283 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
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 2012р. 
 Форма №3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний  період 

попереднього року 

1 2 5 6 

I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Надходження від: 

      

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 101112 89678 
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Погашення векселів одержаних 015 - - 

Покупців і замовників авансів 020 7375 1227 

Повернення авансів 030 - - 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2 5 

Бюджету податку на додану вартість 040 - - 

Повернення інших податків, зборів (обов'язкових платежів) 045 - - 

Отримання субсидій, дотацій 050 - - 

Цільового фінансування 060 - - 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - - 

Інші надходження 080 1105 1455 

Витрачання на оплату: 
   

Товарів (робіт, послуг) 090 (1176) (1976) 

Авансів 095 (41) (7) 

Повернення авансів 100 - - 

Працівникам 105 (439) (422) 

Витрат на відрядження 110 (1) - 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 - - 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 (2913) (2629) 

Відрахувань на  соціальні заходи 125 (202) (191) 

Зобов'язань з інших податків, зборів (обов'язкових платежів) 130 (80) (77) 

Цільових внесків 140 - - 

Інші витрачання 145 (2275) (22666) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 102467 64397 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - 

Чистих рух коштів від операційної діяльності 170 102467 64397 

II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
    

Реалізація: 
 

    

фінансових інвестицій 180 65527 45900 

необоротних активів 190 - - 

майнових комплексів 200 - - 

Отримані: 
   

відсотки 210 - - 

дивіденди 220 - - 

Інші надходження 230 - - 

Придбання: 
   

фінансових інвестицій 240 (158540) (104319) 

необоротних активів 250 (34) (24) 

майнових комплексів 260 - - 

Інші платежі 270 (472) (492) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 (93519) (58935) 

Рух коштів від надзвичайних подій  290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300 -93519 -58935 

III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
    

Надходження власного капіталу 310 - - 

Отримання позики 320 - - 

Інші надходження 330 1143 682 

Погашення позик 340 - - 

Сплачені дивіденди 350 - - 

Інші платежі 360 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 1143 682 

Рух коштів від надзвичайних подій  380 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 1143 682 

Чистий рух коштів за звітний період 400 10091 6144 

Залишок коштів на початок року 410 17811 11667 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - 

Залишок коштів на кінець року 430 27902 17811 
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Звіт про власний капітал 

за 2012р. 
 Форма №4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 65310 - - - 48186 47785 - - 161281 

Коригування : 

Зміна облікової політики 020 - - - - - (36803) - - (36803) 

Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - 

Інші зміни 040 - - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 050 65310 - - - 48186 10982 - - 124478 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 - - - 984 - - - - 984 

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 - - - - - 52697 - - 52697 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - (233) - - (233) 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - 

Відрахування до резервного капітапу 160 - - - - - - - - - 

 170 - - - - - - - - - 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - 

Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - 

Емісійний дохід та інший вкладений капітал 200 - - - - - - - - - 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - 

Перепродажа 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 - - - - - 37004 - - 37004 

Разом змін в капіталі. 290 - - - 984 - 89468 - - 90452 

Залишок на кінець року 300 65310 - - 984 48186 100450 - - 214930 
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Примітки 

Наша фінансова звітність за 2012 р. складена відповідно до змін, внесених Законом № 3332 до 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-

XIV  (п. 12.2 ст. 12
1
), та п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ 

від 28.02.2000 р. № 419. 

Фінансова звітність складається з: 

 балансу станом на 31.12.2012, 

 звіту про фінансові результати за 2012 рік,  

 звіту про рух грошових коштів за 2012 рік,  

 звіту про власний капітал за 2012 рік. 

Відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» 

компанією визначена облікова політика. 

Дані Балансу  (або згідно з МСФЗ — «Звіт про фінансовий стан») на 01.01.2012 були 

скориговані дані Балансу станом на 31 грудня 2011р.на: 

1). Баланс на 31.12.2011р.: 

1. Нематеріальні активи. 

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)БО та відповідним МСФЗ -

балансом включають: 

 Списання НМА, що не відповідають критеріям визнання активами)  в сумі (4,3) тис.грн. 

 Вплив відновлення амортизації об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії) у МСФЗ 

- звітності в сумі 165,7 тис. грн. 

2. Довгострокові фінансові інвестиції. 

Основні різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та 

відповідним МСФЗ-балансом включають: 

 Списання акцій, що не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на суму (9111,9) 

тис. грн.  

3. Довгострокова дебіторська заборгованість. 

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за П(С)БО та 

відповідним МСФЗ-балансом включає: 

 Списання довгострокової дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання 

активами в МСФЗ на суму (25734,1) тис. грн.  

4. Виробничі запаси. 

Основна різниця між балансовою вартістю запасів за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом 

включає: 

 Списання запасів, що не відповідають критеріям визнання активами) в сумі (1,2) тис. грн.  

5. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Основна різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості за виданими 

авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає: 

 Списання іншої дебіторської заборгованості за претензіями, що не відповідає критеріям 

визнання активами в сумі (2096,9) тис. грн. 

 Списання дебіторської заборгованості за страховими договорами, що не відповідає критеріям 

визнання активами в сумі (21,5) тис.грн. 

 Списання кредиторської заборгованості що не відповідає критеріям визнання активами в сумі 

1,6 тис. грн. 

Загальна різниця трансформаційних коригувань станом на 31.12.11р. складає (36802,6) тис. грн. 

6. Витрати майбутніх періодів 

Основні різниці між балансовою вартістю витрат майбутніх періодів за П(С)БО та відповідним 

МСФЗ - балансом включають: 

 Вплив рекласифікації в дебіторську заборгованість за виданими авансами в МСФЗ на суму 

(3,7) тис. грн.  

1). Баланс на 31.12.2012р.: 

1. Нематеріальні активи. 

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)Б та відповідним МСФЗ - 

балансом включають: 



68 

 Вплив відновлення зносу об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії) за 2012р у 

МСФЗ - звітності в сумі 37,9 тис. грн. 

 Списання ліцензії, що не відповідає критеріям визнання активами в сумі (3,1) тис. грн. 

 Відновлення трансформаційних коригувань станом на 31.12.2011р. з огляду відображення їх у 

звіті про доходи і витрати за 2012р. – 4,3 тис.грн.  

2. Основні засоби. 

Основні різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом 

включають: 

 Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів (дооцінка будівлі) в МСФЗ на 

суму 984 тис. грн.  

3. Інші необоротні матеріальні активи. 

Основні різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом 

включають: 

 Вплив нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи на суму 9 тис. грн.  

4. Довгострокові фінансові інвестиції. 

Основні різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та 

відповідним МСФЗ - балансом включають: 

 Відновлення списання акцій, що не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 

31.12.2011р. на суму 9111,9 тис. грн. з огляду відображення їх у звіті про доходи і витрати за 

2012р. 

5. Довгострокова дебіторська заборгованість. 

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за П(С)БО та 

відповідним МСФЗ - балансом включає: 

 Відновлення списання заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ 

на 31.12.2011р. на суму 25734,1 тис. грн. з огляду відображення її у звіті про доходи і витрати 

за 2012р. 

6. Інша поточна дебіторська заборгованість 

Основна різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості за виданими 

авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає: 

 відновлення списання іншої дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання 

активами в МСФЗ на 31.12.2011р. в сумі  2909,7 тис. грн. з огляду відображення її у звіті про 

доходи і витрати за 2012р. 

 відновлення списання іншої дебіторської заборгованості, що не відповідає критеріям визнання 

активами в МСФЗ на 31.12.2011р. в сумі  914,6 тис. грн. з огляду списання її на кінець 2012р. 

за рахунок резерву сумнівних боргів. 

7. Резерв відпусток. 

Основні різниці між балансовою вартістю резерву відпусток за П(С)БО та відповідним МСФЗ - 

балансом включають: 

 Вплив нарахувань до МСФЗ - звітності по резерву відпусток в сумі (10,5) тис. грн.  

Загальна різниця трансформаційних коригувань станом на 31.12.12р. складає 37004,4 тис. грн. 

Облікова політика 

Основні засоби компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні 

засоби».  

В товаристві використовувати такі класи активів: 

 інвестиційна нерухомість; 

 будинки 

 офісна техніка; 

 меблі; 

 інші основні засоби. 

Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, 

що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними 

способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх 

собівартістю 
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Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності 

активу. 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом 

виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних 

засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його 

використання у спосіб передбачений комісією.  

Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої 

актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання його 

активом. 

Окремі об'єкти основних засобів (земля, будівлі, споруди) після визнання їх активом,  

обліковуємо за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус 

будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення 

корисності. 

Рух необоротних активів виглядає так: 
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Первісна вартість        

на 01 січня 2012р. 399,7 321,3 1967,8 41,1 0 15,4 2345,6 

на 31 грудня 2012р. 399,7 244,6 2924,8 26,2 3,0 5,8 3204,4 

Амортизація        

на 01 січня 2012р. 0,9 61,1 195,9 29,4  8,2 294,6 

на 31 грудня 2012 р. 2,7 58,6 344,8 7,4 0,4 1,3 412,5 

Чиста вартість        

на 01 січня 2012р 398,8 260,2 1771,9 11,7  7,2 2051,0 

на 31 грудня 2012р. 397,0 186,0 2580,0 18,8 2,6 4,5 2791,9 

Нематеріальні активи компанії відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 

Об'єктами нематеріальних активів станом на 31.12.2012р. є: 

• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення) – залишкова вартість – 4,5 тис.грн.; 

• ліцензії  на суму 392,5 тис.грн. 

Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних 

засобів, враховується у складі цих об'єктів. 

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе 

вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. 

Нематеріальні активи (програмне забезпечення) амортизуються прямолінійним методом 

протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 3 років. Нарахування амортизації 

починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному 

для його використання у спосіб передбачений комісією.  

Нематеріальні активи компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно 

МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної 

експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.  

Зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації 

здійснюється щорічно шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою 

вартістю. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв 

визнання певного в МСБО 17 «Оренда». 

В нашій компанії оренда класифікуються як операційна оренда. 

МСБО 17 "Оренда" до орендованого приміщення ( склад) не застосовується з огляду на те, що 

оренда цього приміщення 12 місяців. 
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МСБО 17 "Оренда" до інвестиційної нерухомості не застосовується з огляду на те, що оренда 

цього приміщення до 12 місяців. 

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання"  

і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».  

З метою складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями: 

• призначені для торгівлі; 

• інвестиції в асоційовані компанії. 

Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю. 

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються за пайовим методом. 

Фінансові інвестиції, які належать товариству на правах власності  виглядають так: 

 01.01.2012 31.12.2012 

• призначені для торгівлі; 62148,6 156879,1 

• інвестиції в асоційовані компанії. 6200,0 6200,0 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 

«Запаси».  

Запаси враховуються за однорідними групами: 

 товари; 

 основні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг; 

 допоміжні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності за  собівартістю. 

Причинами списання запасів є: 

 пошкодження; 

 часткове або повне застарівання; 

 витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут. 

Компанія застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво з надання 

страхових послуг за ідентифікованою собівартістю. 

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія 

здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових 

звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".  

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі страхової 

діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів.  

Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною 

діяльністю товариства. До неї відносяться аванси різним організаціям. 

Дебіторську заборгованість класифікується: 

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу 

страхових послуг; 

2) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією; 

3) інша заборгованість: 

Дебіторська заборгованість  в балансі виглядає так: 

 01.01.2012 31.12.2012 

Дебіторська заборгованість за страхові послуги 3907,7 709,4 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 12.4 27,4 

Інша поточна дебіторська заборгованість 8,1 46,6 

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі. 

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Фінансова звітність компанії складена в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою. 

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються 

у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції. 

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 

монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі 

за курсом НБУ на дату складання звітності. 

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у 
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звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. 

Облік і визнання зобов'язань та резервів  Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так: 

 01.01.2012 31.12.2012 

Грошові кошти в національній валюті 17810,9 27901,9 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 01.01.2012 31.12.2012 

Кошти в касі 7,4 10,8 

Поточні рахунки в банках 7872,9 8747,4 

Депозити 9930,6 19143,7 

Зобов’язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і 

поточні (термін погашення до 12 місяців). 

Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю, яка 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Поточні зобов`язання  виглядають так: 

 01.01.2012 31.12.2012 

Поточні зобов’язання за розрахунками:   

    за авансами отриманими 152,0 129,4 

з бюджетом 240,6 749,0 

зі страхування 0 9,7 

з оплати праці 0 21,4 

Інші поточні зобов’язання  180,3 160,5 

Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або 

фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік 

ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 

Компанія визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується щорічно станом на 

початок року. Станом на 31.12.2012р. резерв відпусток сформований в сумі  10,5 тис.грн. 

Компанія сформували такі резерви: 

 резерв незароблених премій 

 резерв заявлених, але невиплачених збитків 

 резерв збитків, які виникли, але не заявлені 

Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів: 

грошові кошти на поточному рахунку 7874,8 

банківські вклади  (депозити) 19106,0 

нерухоме майно 2766,0 

акції 9505,9 

права вимоги до перестраховиків   178,4 

Разом: 39431,1 

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України. 

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми: 

а) не  визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо 

такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного 

періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості); 

б)  провели перевірку адекватності зобов'язань; 

До оцінки адекватності страхових зобов’язань ми залучали фахівців з актуарної та фінансової 

математики. 

  Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 

«Виплати працівникам». 

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 

результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно 

визначена. 

Дохід від реалізації страхових послуг склав 94158,4 тис. грн. 
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Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала: тис. грн. 

 2012 рік 

Страхування від нещасних випадків 1035,0 

Страхування здоров»я на випадок хвороби 262,0 

Страхування залізничного транспорту 2,2 

Страхування наземного транспорту, крім залізничного 14033,0 

Страхування вантажів та багажу 21764,8 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 15914,4 

Страхування майна іншого 24584,9 

Страхування відповідальності перед третіми особами 18762,4 

Страхування фінансових ризиків 7966,9 

Страхування медичних витрат 1031,7 

Обов»язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної 

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)  
153,9 

Обов»язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 17,7 

Обов»язкове авіаційне страхування цивільної авіації 3,3 

Обов»язкове страхування цивільної відповідальності суб»єктів господарювання 

за шкоду, що може бути заподіяно пожежами та аваріями на об»єктах 

підвищеної небезпеки 

24,6 

Обов»язкове страхування відповідальності суб»єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

5,6 

Разом: 105562,4 

 

Премії, сплачені  (нараховані) перестраховикам : 

 2012 рік 

Страхування наземного транспорту,крім залізничного 320,1 

Страхування вантажів та багажу 0,5 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 6,0 

Страхування майна іншого 12,4 

Страхування відповідальності перед третіми особами 98,2 

Страхування фінансових ризиків 0,2 

Разом: 437,4 

 

Собівартість страхових послуг –1798,0 тис.грн., в т.ч. страхові виплати - 1065,7 тис.грн. 

 

Страхові виплати 

 2012рік 

Страхування від нещасних випадків 12,2 

Страхування наземного транспорту, крім залізничного 846,9 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 98,5 

Страхування відповідальності перед третіми особами 0,5 

Страхування медичних витрат 107,6 

Разом: 1065,7 

 

Адміністративні витрати 

 2012рік 

Заробітна плата  147,5 

Відрахування до соціальних фондів 50,5 

Амортизація на необоротні активи 109,3 

Витрати на зв’язок 43,3 

Витрати на оренду 280,0 

Банківське обслуговування 22,0 
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Витрати на охорону праці 0,7 

Утримання автотранспорту 0,6 

Аудиторські послуги 22,0 

Послуги нотаріуса 1,0 

Депозитарні послуги 4,0 

Підписка  на періодичні видання 7,5 

Консультаційно-інформаційні послуги 34,3 

Податки та обов’язкові платежі 7,2 

Публікація офіційної інформації 13,1 

Комунальні послуги 251,2 

Послуги зберігача та реєстратора 4,1 

Експертна оцінка 20,0 

Господарські витрати 12,1 

Технічне обслуговування 3,3 

Послуги Інтернет 22,7 

Витрати на відрядження 1,4 

Витрати електроенергію 1,4 

Послуги Укрпошти 1,8 

Товарознавча експертиза 2,0 

Інші адміністративні витрати 112,5 

Разом: 1175,5 

 

Витрати  на збут  

 2012 рік 

Агентська винагорода 147,5 

 

Інші операційні доходи  

 2012 рік 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 29,1 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1,3 

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 128,8 

Регрес 80, 7 

Інші доходи 1061,8 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 46,9 

Відсотки по депозитним вкладам 466,5 

Дохід від агентської діяльності 18,5 

Разом:  1833,6 

 

Інші операційні витрати  

 2012 рік 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги 409, 4 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 9, 3 

Амортизацыя 9,2 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 2003,9 

Разом: 2431,8 

 

Дохід від участі в капіталі – 1,7 тис.грн. 

 

Інші фінансові доходи -691,4 тис.грн. 

 

Інші доходи  

 2012 рік 

Від реалізації фінансових інвестицій 94727,4 
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Інші витрати  

 2012 рік 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 94 725, 9 

Уцiнка необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй 159, 5 

Списання необоротних активiв 34 846, 0 

 129731,4 

 

Витрати з податку на прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно 

до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з 

оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України. За 

2012р. витрати з податку на прибуток склали 3431,8 тис.грн. 

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості 

отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід. 

Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до 

Статуту компанії. 

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників. 

Вартість чистих активів компанії станом на 31 грудня 2012р. становить  - 214929,7 тис. грн. і є 

більшою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика (65310 тис. грн.). 

 

3.2.5. Можливість обміну облігацій на власні акції. 

Можливість обміну облігацій на власні акції не передбачено. 

 

3.3. Мета емісії облігацій 

Грошові кошти в сумі 203 454 300,00 грн. (двісті три мільйони чотириста п’ятдесят чотири тисячі 

триста гривень 00 копійок), залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на здійснення 

господарської діяльності Емітента з фінансування будівництва ІІІ черги(третій пусковий комплекс) 

житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського призначення, паркінгами та благоустроєм 

пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва. 

Загальна проектна площа будівництва житлових будинків секцій №№ 2.4, 1.7, 3.6, 4.4 ІІІ черги (третій 

пусковий комплекс) в житловому комплексі з об’єктами соціально – громадського призначення, 

паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у 

Подільському районі м. Києва, складає 33 629,0 м
2
 (відповідно до проектної документації) (далі - 

об’єкт будівництва). 

Джерелами погашення випущених цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів 

житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського призначення, паркінгами та благоустроєм 

пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва, з 

розрахунку: 

- одна облігація серії Р – 1,00 (один) квадратний дециметр загальної площі житлових 

приміщень(квартир)(далі — приміщення) у секціях №№ 2.4, 1.7, 3.6, 4.4, а саме 24 811,5 м
2
 в 

житловому комплексі з об’єктами соціально – громадського призначення, паркінгами та благоустроєм 

пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва 

(третій пусковий комплекс ІІІ черги будівництва); 

Відомості про об’єкт будівництва ─ житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського 

призначення, паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці 

Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва (третій пусковий комплекс  ІІІ черга будівництва): 

Поверховість 1; 11; 12; 24 

Площа житлового будинку 33 629,0 м
2
 

Загальна площа квартир 24 811,5 м
2
 

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені шляхом розміщення облігацій, для 

формування і поповнення статутного капіталу та покриття своїх збитків від господарської діяльності. 

Виконавчий комітет Київської міської ради VІІІ сесії ІV скликання прийняв Рішення «Про передачу 

відкритому акціонерному товариству «Агрофірма «Троянда» земельних ділянок для будівництва, 

експлуатації та обслуговування житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського 
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призначення, паркінгами та для благоустрою пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вул. 

Вишгородській, 45 у Подільському районі м. Києва» №1076/2486 від 28.12.2004  року. 

Емітент та Київська міська рада уклали Договір оренди земельної ділянки від «05» серпня 2005 року 

(державна реєстрація №85-6-00234 від 6 грудня 2005року), відповідно до якого Київська міська рада 

передає у короткострокову оренду на 15 (п’ятнадцять) років земельну ділянку, розташовану в місті 

Києві, вул. Вишгородська, 45 загальним розміром 12,9823 га для будівництва, експлуатації та 

обслуговування  житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського призначення,  паркінгами 

на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва. Земельна ділянка передана Емітенту за 

Актом приймання-передачі від «6» грудня 2005 року.  

Кадастровий номер земельної ділянки – 8000000000:85:148:0001 

Емітент та Київська міська рада уклали Договір оренди земельної ділянки від «05» серпня 2005 року 

(державна реєстрація №85-6-00235 від 6 грудня 2005року), відповідно до якого Київська міська рада 

передає у короткострокову оренду на 15 (п’ятнадцять) років земельну ділянку, розташовану в місті 

Києві, вул. Вишгородська, 45 загальним розміром 4,3044 га для благоустрою пам’ятки природи 

«Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва. Земельна ділянка 

передана Емітенту за Актом приймання-передачі від «6» грудня 2005 року.  

Кадастровий номер земельної ділянки – 8000000000:85:148:0007 

Угода про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 06.12.2005 № 85-6-00234 

(державна реєстрація № 85-6-00324 від 15.05.2007 р.) 

Рішення Господарського суду м. Києва за позовом Емітента до Київської міської ради, про укладення 

договору про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки №3/211 від 10.04.2007 р. 

Емітент та ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» уклали Договір про забезпечення виконання робіт з 

проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єкта № 0610 Д від 02 жовтня 2006 з 

додатковими угодами до нього, відповідно до якого здійснюється проектування, будівництво та 

введення в експлуатацію об’єкта в м. Києві по вулиці Вишгородській 45. 

Емітент та ТОВ «К.А.Н. Строй» уклали Договір генерального підряду № В-57 від 20 листопада 2008р., 

відповідно до якого ТОВ «К.А.Н. Строй» приймає на себе зобов’язання на власний ризик та власними 

силами виконати за завданням Емітента, у відповідності до умов Договору та робочої проектної 

документації, комплекс будівельно-монтажних робіт, по будівництву Об’єкту і здати його у 

встановлений цим Договором строк, а Емітент зобов’язується здійснити приймання та сплатити 

вартість виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, комплектуючих виробів та 

обладнання. 

Емітент має Дозвіл на виконання будівельних робіт № 0702-Пд/Т від «02» вересня 2008 року, виданий 

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Строк дії Дозволу – до 

08.10.2013 року, та Роз’яснення від 17.09.2013р. №40-16-4707 Державної архітектурно будівельної 

інспекції України, згідно якого, строк дії Дозволу – до завершення будівництва. 

Проектна документація проекту будівництва третьої черги житлового комплексу з об’єктами 

соціально – громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова 

гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва розроблена з дотриманням вимог 

до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного 

забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, пожежної 

безпеки, відповідно до Експертного звіту щодо розгляду проектної документації (позитивний) 

«Коригування проекту будівництва житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського 

призначення, паркінгами та благосутрою пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вул. Вишгородській, 

45 у Подільському районі м. Києва» (в частині зміни техніко-економічних показників і складу ІІІ черги 

комплексу) від «14» вересня 2011 року №00-0809-11/ЦБ (5866), виданого Державним підприємством 

«Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба української державної 

будівельної експертизи» (ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»). 

ТОВ «К.А.Н. Строй» здійснює будівельну діяльність на підставі Ліцензії виданої Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України на господарську діяльність, пов’язану із створення 

об’єктів архітектури(за переліком робіт згідно з додатком) серія АЕ № 261150 видана «30» квітня 

2013р. Наказ про видачу ліцензії від «26» квітня 2013р. № 13-Л. Строк дії з «26» квітня 2013р. по «26» 

квітня 2018 р. 
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3.4. Права, що надаються власникам облігацій. 

- купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з 

урахуванням особливостей встановлених умовами емісії облігацій; 

- подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленому умовами випуску; 

- при погашенні облігацій власникам облігацій серії Р надається право на отримання 1 (одного) 

квадратного дециметра житлових приміщень «Секції 2.4, 1.7, 3.6, 4.4» житлового комплексу з 

об’єктами соціально – громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи 

«Крістерова гірка» на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва (третій пусковий 

комплекс ІІІ черга), закріплених за ними згідно договору бронювання та договору купівлі-продажу 

цінних паперів, згідно чинного законодавства України. 

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії. 

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. 

 

3.5. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій, визначеної одним із 

уповноважених рейтингових агентств або одним із визнаних Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку міжнародних рейтингових агентств, найменування рейтингового 

агентства та дата визначення рейтингової оцінки або останнього її поновлення. 

ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», «05» грудня 2013 року, Рішенням Рейтингового комітету 

№ 347-13/СВ/TRND 02d від 05.12.2013р., визначило кредитний рейтинг випуску облігацій серії Р 

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» на рівні uaBBВ за Національною рейтинговою шкалою, прогноз 

рейтингу – стабільний. 

 

3.6. Порядок розміщення облігацій 

 

3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками. 

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії Р відбуватиметься через організатора 

торгівлі: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Шовковична, 42/44(6-й поверх). Телефон, (факс) (044) 277-50-00(01). 

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії Р починається «01» березня 2014 року, та 

закінчується «01» травня 2014 року. 

Для здійснення операцій з облігаціями, укладання договорів купівлі-продажу облігацій з першими 

власниками, їх власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній 

установі. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу цінних 

паперів, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю або належним чином уповноваженій 

особі покупця облігацій у кількості, встановленій договором купівлі-продажу. Право власності на 

придбання облігацій виникає у власника облігацій з моменту їх зарахування на рахунок у цінних 

паперах власника облігацій у дупозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку, 

яка надається депозитарною установою.  

Особи, які бажають отримати житлове приміщення (квартиру) в об’єкті будівництва (далі-

приміщення) купують облігації Лотами, що відповідають загальній площі обраного особою 

приміщення. Лот – це пакет облігацій, який надає право на отримання його власником відповідного 

приміщення. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній площі 

об’єкту нерухомості, визначеній в проектній документації.  

Лот є неподільним. Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх 

обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти згідно 

чинного законодавства України.  

Покупець укладає з Емітентом договір купівлі-продажу цінних паперів та Договір бронювання 

приміщення, які регулюють всі умови щодо надання приміщення у власність, та у яких вказується 

повна характеристика відповідного приміщення в об’єкті будівництва. За Договором бронювання 

приміщення грошові кошти не залучаються. 

Після купівлі пакета облігацій (Лота) на вторинному ринку новий власник повинен переоформити у 

Емітента Договір бронювання приміщення, в якому сторони визначають порядок його передачі та 

реєстрації права власності, а також інші положення за домовленістю сторін, який оформлюється у 

письмовій формі. При цьому попередній власник Лоту втрачає право на отримання відповідних площ 
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приміщення у власність. 

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах 

у обраній ним депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що 

відкриті у депозитраній установі та в депозитарії — Публічне акціонерне товариство «Національний 

дипозитарій України» (далі — ПАТ «НДУ»). Після купівлі облігацій новий власник набуває права та 

обов’язки, передбачені проспектом емісії облігацій ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА». 

Право власності на облігації виникає при 100 % оплаті облігацій та згідно Закону України «Про 

національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні». 

Довідкову інформацію щодо розміщення облігацій, іншу додаткову інформацію щодо виконання 

Емітентом зобов’язань з передачі приміщень власникам облігацій можна отримати у Емітента за 

адресою: 04123, місто Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А, (044)-430-14-30. 

 

3.6.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками. 

Директор ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» може прийняти рішення про дострокове закінчення 

укладання договорів з першими власниками, у разі, якщо на запланований обсяг облігацій серії Р 

укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені. Директор також затверджує 

результати розміщення облігацій, затверджує результати укладання договорів з першими власниками 

та звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій. 

 

3.6.3. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення 

розміщення облігацій.  

Найменування організатора торгівлі: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА 

ПФТС»(місце проведення державної реєстрації – Печерська районна у місті Києві державна 

адміністрація, 03.11.2008, КОАТУУ 8038200000 (ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н), Код ЄДРПОУ: 21672206). Місце 

знаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44(6-й поверх). Телефон: (044) 277-50-00, факс 

(044) 277-50-01. Ліценція Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну 

діяльність на фондовому ринку  - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АД 

№034421 видана 11.06.2012 р., термін дії – з 05.03.2009 року по 05.03.2019 року. 

Для організації процесу торгів, андерайтер не залучається. 

Розміщення облігацій здійснюється без принципу «поставка проти оплати». 

 

3.7. Порядок оплати облігацій. 

 

3.7.1. Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками 

(за номінальною вартістю, з дисконтом (нижче номінальної вартості), з премією (вище 

номінальної вартості)).  

Запланований курс продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій, а фактично 

курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облігацій, але не 

менше номінальної вартості. 

Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення облігацій в неповному обсязі, 

випуск облігацій вважається таким, що відбувся. 

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною. 

 

3.7.2 Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) 

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. 

 

3.7.3. Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься 

оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній та іноземній валюті - 

окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах). 

Відповідно до умов Договору купівлі-продажу, покупець повинен сплатити вартість облігацій в 

національній валюті України – гривні - на поточний рахунок ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» № 

260060133026 в АТ «Сбербанк Росії» м. Київ, МФО 320627 
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3.7.4. Строк оплати облігацій. 

Оплата за придбані облігації при їх розміщенні, здійснюється відповідно до Правил ПАТ «ФОНДОВА 

БІРЖА ПФТС» та укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів між Емітентом та Покупцем у 

встановлених цими договорами строки, але у будь-якому випадку оплата 100% вартості придбаного 

пакету облігацій здійснюється до дати закінчення укладання договорів з першими власниками. 

 

3.8. 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. 

Обіг облігацій серії Р починається наступного дня після реєстрації звіту про результати розміщення 

облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та видачі Емітенту свідоцтва про 

реєстрацію випуску облігацій. 

Датою закінчення обігу облігацій серії Р є «17» серпня 2015 року. 

Особи, які бажають отримати приміщення, купують облігації Лотами, які відповідають площі 

обраного особою приміщення. Лот – це пакет облігацій, який надає право на отримання його 

власником відповідного приміщення. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті 

пропорційна загальній площі приміщення, визначеній в проектній документації.  

Лот є неподільним. Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх 

обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти згідно 

чинного законодавства України.  

Після купівлі пакета облігацій (Лота) на вторинному ринку новий власник зобов’язаний у термін 5 

календарних днів переоформити у Емітента Договір бронювання приміщення, в якому сторони 

визначають порядок його передачі та реєстрації права власності, а також інші положення за 

домовленістю сторін, який оформлюється у письмовій формі. При цьому попередній власник Лоту 

втрачає право на отримання відповідних площ приміщення у власність. 

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах 

у обраній ним депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що 

відкриті у депозитарній установі та в депозитарії ПАТ «НДУ». Після купівлі облігацій новий власник 

набуває права та обов’язки, передбачені проспектом емісії облігацій ПрАТ «АГРОФІРМА 

«ТРОЯНДА». 

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою (пред’явлення облігацій їх 

власниками для викупу) умовами випуску не передбачається. 

 

3.9. Порядок виплати доходу за облігаціями. 

Виплата доходу за облігаціями не передбачається. 

 

3.10. Порядок погашення облігацій. 

а) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій. 

Погашення облігацій здійснюється за адресою Емітента: 04123, місто Київ, вулиця Осиповського, 

будинок 1-А. 

Погашення облігацій серій Р починається «18» серпня 2015 року і закінчується «01» лютого 2016 

року. 

Але не раніше прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом відповідного об’єкту будівництва. 

б) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання товарів (послуг), за відсотковими та 

дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням 

валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта). 
Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання приміщення в об’єкті будівництва за адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 45.  

Облігація серії Р при погашенні дає право на отримання 1 (одного) квадратного дециметра житлових 

приміщень «Секції 2.4, 1.7, 3.6, 4.4» житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського 

призначення, паркінгами та благоустроєм пам’ятки природи «Крістерова гірка» на вулиці 

Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва (третій пусковий комплекс ІІІ черга). 
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Розмір пакету облігацій, який приймається до погашення, повинен відповідати площі отримуваного 

приміщення, яка визначена у Технічному паспорті приміщення, виданого відповідним органом, 

уповноваженим чинним законодавством на здійснення такої діяльності. Після визначення остаточних 

розмірів площ об’єкту будівництва, затвердження Акту готовності об'єкта до експлуатації та 

отримання Емітентом Сертифікату, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта 

(черги, окремого пускового комплексу), Емітент протягом 10 календарних днів після дати отримання 

зазначеного Сертифікату повідомляє про початок уточнення пакету облігацій. Повідомлення власників 

облігацій відбувається усіма доступними засобами та шляхом опублікування відповідного оголошення 

(повідомлення) в тих самих друкованих виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій та в 

інших друкованих засобах за бажанням Емітента. Власники облігацій повинні протягом 30 

календарних днів з дня опублікування зазначеного оголошення звернутися до Емітента для складання 

відповідного Акта звірки.  

У випадку, коли загальна площа приміщення за даними відповідного органу, уповноваженого чинним 

законодавством на здійснення такої діяльності перевищує площу, на отримання якої дає право пакет 

облігацій, власник пакету облігацій зобов’язаний внести на поточний рахунок Емітента суму, яка 

дорівнює вартості додаткової площі, за номінальною вартістю облігацій, що відповідають розміру 

такої площі. У випадку, коли площа приміщення за даними відповідного органу, уповноваженого 

чинним законодавством на здійснення такої діяльності менше площі, на отримання якої дає право 

пакет облігацій, Емітент зобов’язаний повернути суму, яка дорівнює вартості відсутньої загальної 

площі, за номінальною вартістю облігацій, що відповідають розміру такої площі. Якщо відхилення від 

проектної площі відбулося внаслідок самовільного перепланування приміщення, коригування 

розрахунків не проводиться. Зазначений Акт звірки, за яким площа приміщення відповідатиме розміру 

відповідного пакету облігацій, становитиме невід’ємну частину Договору бронювання приміщення, 

згідно чинного законодавства України, та буде підставою для погашення такого пакету облігацій. 

Складання та підписання Акту звірки здійснюється до початку погашення облігацій. 

Погашення облігацій відбувається за умови перерахування пакету облігацій (Лоту) з рахунку в цінних 

паперах власника на рахунок в цінних паперах Емітента при наявності чинного Договору бронювання 

приміщення шляхом передачі Емітентом власнику облігацій відповідного приміщення, 

характеристику якого визначено в Договорі бронювання приміщення, про що сторони складають акт 

про погашення облігацій(Лоту).  

Оформлення права власності на приміщення здійснюється власником облігацій (за його рахунок) 

відповідно до чинного законодавства України та відповідно до Договору приміщення.  

Якщо для оформлення права власності на приміщення на момент прийняття об’єкту будівництва в 

експлуатацію виникне необхідність укласти додаткову угоду до Договору бронювання приміщення 

або іншу угоду, що не порушує права та обов’язки Емітента та власників облігацій відповідно до умов 

розміщення облігацій, власники облігацій та Емітент повинні укласти такі угоди, з метою 

безперешкодного оформлення на власників облігацій права власності на приміщення. 

Погашення облігацій здійснюється на підставі Реєстру власників цінних паперів. Реєстр власників 

цінних паперів формується на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. 

Сформований Реєстр власників цінних паперів надається Депозитарієм Емітенту до 10.00 дати початку 

погашення облігацій. При погашенні облігацій Покупець повинен перерахувати всі облігації Емітенту 

з особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» в термін 

погашення облігацій, визначений в цьому Проспекті емісії облігацій. Якщо дата початку (закінчення) 

погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством 

України, початок (закінчення) погашення облігацій переноситься на перший робочий день після 

неробочого (вихідного) дня.  

При поданні власником облігацій до погашення Лоту облігацій та відсутності чинного Договору 

бронювання приміщення, Емітент має право на свій розсуд або визначити об'єкт нерухомості, що буде 

переданий власнику облігацій, як виконання зобов'язань Емітента або погасити такий Лот грошовими 

коштами за номінальною вартістю облігацій. 

Якщо власником облігацій надано до погашення кількість облігацій, яка не відповідає Договору 

бронювання приміщення, то йому передається нерухомість у спільну часткову власність пропорційно 

кількості облігацій. 
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в) можливість дострокового погашення емітентом усього випуску(серії) облігацій; порядок 

повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску 

(серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення. 

Дострокове погашення усього випуску облігацій можливе при здачі відповідних будинків в 

експлуатацію раніше запланованого терміну, при цьому дата закінчення погашення облігацій 

залишається незмінною, але не більше 1(одного) року. Уповноваженим Органом Емітента, який 

приймає рішення про дострокове погашення випуску облігацій є Загальні збори акціонерів Емітента. У 

разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Емітента про дострокове погашення випуску 

облігацій, Емітент повідомляє про це власників облігацій шляхом опублікування оголошення про 

прийняття  рішення про дострокове погашення облігацій в тому ж офіційному виданні, в якому буде 

опублікований проспект емісії облігацій за 10 календарних днів до початку дострокового погашення 

випуску облігацій. Крім того, у випадку, якщо Емітент забронював відповідні приміщення за 

власниками Лотів облігацій, він повідомляє власників Лотів облігацій про дострокове погашення за 

реквізитами, вказаними в Договорі бронювання приміщення. 

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється на умовах п.п. а), б) цього пункту. 

г) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового 

погашення) випуску(серії) облігацій. 

Емітент може здійснити погашення випуску облігацій їх власникам, які прострочили термін подання 

облігацій до погашення за умови подання такими Власниками письмової заяви до Емітента з вимогою 

погасити облігації. 

Погашення випуску облігацій в цьому разі здійснюється за умови, що приміщення, закріплене за 

Власником облігацій згідно Договору бронювання приміщення, не було відчужене та обтяжене будь-

якими іншими зобов’язаннями щодо його відчуження після дати закінчення погашення випуску 

облігацій. Емітент зобов’язаний відшкодувати номінальну вартість облігацій за відсутності 

можливості погашення облігацій приміщеннями при простроченні власником терміну подання 

облігацій до погашення. 

У разі, якщо власник облігацій у визначений Проспектом емісії облігацій термін не перерахував 

облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у 

цінних паперах Емітента, отримання приміщень житлового комплексу з об’єктами соціального – 

громадського призначення, паркінгами на вулиці Вишгородська, 45 у Подільському районі м. Києва., 

здійснюється після особистого звернення власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати 

закінчення погашення випуску облігацій за адресою: 04123, місто Київ, вулиця Осиповського, будинок 

1-А. У разі недотримання вказаного строку власнику облігацій відшкодовується номінальна вартість 

облігацій протягом трьох місяців з дати пред’явлення облігацій до погашення, а приміщення можуть 

бути відчужені Емітентом на свій власний розсуд. 

 

3.11. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним 

дефолту. 

У разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій в строки зазначені у 

цьому Проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же 

друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менше як за 20 (двадцять) календарних днів 

до закінчення строку погашення облігацій. В цьому випадку, всі зобов’язання щодо погашення 

облігацій виконує Страховик, згідно до Договір добровільного страхування відповідальності перед 

третіми особами(страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № 

ДД 131115/004 від 15.11.2013 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «Страхове 

товариство «СТРОЙПОЛІС» та ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної 

процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог 

Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. 

 

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про 

реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів 

випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску. 

Емітент здійснив наступні випуски облігацій: 

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія А. 
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Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №53/2/08 зареєстрованого 

07.02.2008 р. та виданого 26.03.2008 р. Кількість –  1 112 455 штук. Загальна номінальна вартість 

61 796 875,25 грн. Обіг облігацій серії А починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії А розпочався 26. 03. 2008 року та тривав по 02.11.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 03.11.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії А погашені в не повному обсязі. Непогашено облігації одного інвестора в кількості 

5040 шт., номінальною вартістю 55,55 грн. / 1 обл., загальною номінальною вартістю 279 972,00 грн. 

в зв’язку з проблемами, які виникли з кредитом в банку «Надра», в якому відкрито рахунок в цінних 

паперах інвестора.  

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія В. 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №54/2/08 зареєстрованого 

07.02.2008 р. та виданого 26.03.2008 р. Кількість –  391 060 штук. Загальна номінальна вартість 

21 723 383,00 грн. Обіг облігацій серії В починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії В розпочався 26. 03. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії B погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія C. 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №55/2/08 зареєстрованого 

07.02.2008 р. та виданого 26.03.2008 р. Кількість –  364 010 штук. Загальна номінальна вартість 

20 220 755,50 грн. Обіг облігацій серії C починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії С розпочався 26. 03. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії C погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія D. 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №56/2/08 зареєстрованого 

07.02.2008 р. та виданого 26.03.2008 р. Кількість –  456 450 штук. Загальна номінальна вартість 

25 355 797,50 грн. Обіг облігацій серії D починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії D розпочався 26. 03. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії D погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія Е. 

Cвідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №703/2/08 зареєстрованого 

04.09.2008 р. та виданого 03.10.2008 р. Кількість –  1 114 589 штук. Загальна номінальна вартість 

61 915 418,95 грн. Обіг облігацій серії E починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії E розпочався 03. 10. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії E погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія F. 

Cвідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №704/2/08 зареєстрованого 

04.09.2008 р. та виданого 03.10.2008 р. Кількість –  456 450 штук. Загальна номінальна вартість 

25 355 797,50 грн. Обіг облігацій серії F починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії F розпочався 03. 10. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 
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Облігації Серії F погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені)  Серія G. 

Cвідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №705/2/08 зареєстрованого 

04.09.2008 р. та виданого 03.10.2008 р. Кількість –  396 950 штук. Загальна номінальна вартість 

22 050 572,50 грн. Обіг облігацій серії G починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії G розпочався 03. 10. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії G погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія H. 

Cвідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємств №706/2/08 зареєстрованого 

04.09.2008 р. та виданого 03.10.2008 р. Кількість –  319 240 штук. Загальна номінальна вартість 

17 733 782,00 грн. Обіг облігацій серії H починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії H розпочався 03. 10. 2008 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії H погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія I 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 83/2/09 зареєстрованого 

19.02.2009 р. та виданого 30.03.2009 р. Кількість – 918500 штук. Загальна номінальна вартість 

51 022 675,00 грн. Обіг облігацій серії I починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії І розпочався 30.03.2009 року та тривав по 01.12.2009  року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії І погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія J 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 84/2/09 зареєстрованого 

19.02.2009 р. та виданого 30.03.2009 р. Кількість – 632700 штук. Загальна номінальна вартість 

35 146 485,00 грн. Обіг облігацій серії J починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії J розпочався 30.03.2009 року та тривав по 01.12.2009 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.12.2009 р., дата закінчення погашення облігацій 30.04.2010 р. 

Облігації Серії J погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія K 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 85/2/09 зареєстрованого 

19.02.2009 р. та виданого 09.03.2010 р. Кількість – 3135950 штук. Загальна номінальна вартість 

159 933 450,00 грн. Обіг облігацій серії K починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії K розпочався 09.03.2010 року та тривав по 01.07.2012 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.07.2012 р., дата закінчення погашення облігацій 01.12.2012 р. 

Облігації Серії К погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія L 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 86/2/09 зареєстрованого 

19.02.2009 р. та виданого 09.03.2010 р. Кількість – 1169200 штук. Загальна номінальна вартість 

59 629 200,00 грн. Обіг облігацій серії L починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії L розпочався 09.03.2010 року та тривав по 01.07.2012 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.07.2012 р., дата закінчення погашення облігацій 01.12.2012 р. 

Облігації Серії L погашені в повному обсязі.  
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- Облігації іменні цільові звичайні (незабезпечені) Серія M 

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 87/2/09 зареєстрованого 

19.02.2009 р. та виданого 09.03.2010 р. Кількість – 675400 штук. Загальна номінальна вартість 

34 445 400,00 грн. Обіг облігацій серії M починається після реєстрації Держаною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом 

свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії M розпочався 09.03.2010 року та тривав по 01.07.2012 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.07.2012 р., дата закінчення погашення облігацій 01.12.2012 р. 

Облігації Серії М погашені в повному обсязі. 

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія N. 

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 07/2/12 зареєстрованого 

15.02.2012 р. та виданого 28.03.2012р. Кількість – 1 585 020 штук. Загальна номінальна вартість 

129 971 640,00 грн. Обіг облігацій серії N починається після реєстрації Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання 

Емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії N розпочався 29.03.2012 року та тривав по 01.07.2013 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.07.2013 р., дата закінчення погашення облігацій 01.02.2014р. 

Станом на 18.11.2013 року розміщено облігації Серії N в кількості 1 585 020 штук та триває їх 

погашення. 

- Облігації іменні цільові забезпечені Серія О. 

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій підприємство № 08/2/12 зареєстрованого 

15.02.2012 р. та виданого 28.03.2012р. Кількість – 2 508 600 штук. Загальна номінальна вартість 

205 705 200,00 грн. Обіг облігацій серії О починається після реєстрації Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання 

Емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

Обіг облігацій серії О розпочався 29.03.2012 року та триває по 01.03.2015 року включно. 

Дата початку погашення облігацій 02.03.2015р., дата закінчення погашення облігацій 01.09.2015р. 

Станом на 18.11.2013 року розміщено облігації Серії О в кількості 2 508 600 штук. 

 

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається 

кількість акцій), що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента. 

У власності членів виконавчого органу Емітента не перебувають частки в статутному капіталі 

Емітента. 

 

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%. 

ТОВ "IНТЕР- IНВЕСТ" – частка у статутному капіталі складає 99,9456% 

 

7. Відомості про депозитарій (при бездокументарній формі). 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»(свідоцтво 

про державну реєстрацію серія А01 №795373 від 04.05.11р., місце проведення державної реєстрації – 

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація, номер запису про включення відомостей 

про юридичну особу до ЄДРПОУ № 1 074 120 0000 010655, Код ЄДРПОУ: 30370711), 

місцезнаходження 01001 м. Київ вул. Грінченка, 3.  

 

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в проспекті емісії, та про осіб, 

відповідальних за проведення аудиту Емітента. 

Директор ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» – Москаленко Ігор Вікторович; 

Головний бухгалтер ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» – Клочко Марина Олегiвна. 

ТОВ Аудиторська фірма «Мульті - Аудит» (свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №039901 

від 25 липня 1995 р., місце проведення державної реєстрації – Печерська районна державна 

адміністрація у м. Києві, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПУО № 

1 070 120 0000,  свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів № 0891 видане 

Аудиторською палатою України 26 січня 2001р., продовжене Рішенням Аудиторської палати України 

№ 158 від 30.11.2010р. до 30 листопада 2015р. Код ЄДРПОУ: 23525113.) місце знаходження: м. Київ, 

вул. Німанська, 2. тел. 499-26-83. 



 
 



 

 


