
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Генеральний 
директор 

      
Гринюк В.О. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
15.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

32735896 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 01030, мiсто Київ, вул. Чапаєва, буд. 12, лiтера "Б" 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0442464206 0442464206 

6. Електронна поштова адреса 

lix@enimp.kiev.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України    
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.ukragrokhimholding.com 

в мережі 
Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

 
5. Інформація про рейтингове агентство 

 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

 
4) інформація про похідні цінні папери 

 
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

 
13. Опис бізнесу 

 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

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

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

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

33. Примітки 

2 - 6; 10; 11; 13; 29 - не наводиться iнформацiя приватними акцiонерними 
товариствами, що здiйснили приватне розмiщення акцiй;  
12.2 - Товариство облiгацiй не випускало; 
12.3 - 12.4; 15; 23-27; 32 - Товариство iнших цiнних паперiв не випускало.  
12.5 - Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.  
14.4 - 14.5 Iнформацiя щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї та їх собiвартостi не наводиться, так як виручка за 2015 р. менше 5 
млн. грн.; 
18; 19; 21; 22 - iпотечного покриття не здiйснювало; 
20 - вiдсутнє прострочення товариством строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено iпотеками 
31 - Звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi товариством 
не складається. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №79481 

3. Дата проведення державної реєстрації 

11.11.2003 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

250000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

5 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

20.15 Виробництво добрив i азотних сполук 

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Органи управління підприємства 

1. Загальнi збори акцiонерiв2. Наглядова рада3. Генеральний директор4. Ревiзiйна комiсiя5. 
Президент 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

Черкаська фiлiя АТ «Укрексiмбанк» м. Черкаси 

2) МФО банку 

354789 

3) поточний рахунок 

2600600018483 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) поточний рахунок 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гринюк Володимир Олексiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 217875 30.08.1997 Тисменицький РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ «Торговий дiм «Сумськi добрива», член Наглядової ради; ТОВ «Агрофест-Україна», член 
Наглядової ради. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2009 Безстроково 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода 
надавалась у виглядi заробiтної плати. Повноваження та обов'язки: Генеральний директор 
Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор 
обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства. 
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 
дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї  
Генеральний директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства.  
Генеральний директор Товариства є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi 
Товариства та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства 
у межах, встановлених статутом i законом. 
У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження 
здiйснюються призначеною ним особою. 
Генеральний директор має право: 
без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах 
компетенцiї, визначеної цим Статутом; 
приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договор iв (контрактiв), 
угод та iнше; 
розпоряджатися коштами та майном Товариства; 
вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 
пiдписувати довiреностi, та iншi документи вiд iменi Товариства; 
наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 



стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 
Товариства; 
в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для 
виконання всiма працiвниками Товариства; 
пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з 
чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. 
Питання технiчного та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства 
визначаються в контрактi, що укладається мiж Генеральним директором та Наглядовою радою 
Товариства. Вiд iменi Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує 
Голова Наглядової ради Товариства. 
Загальний стаж роботи- 27 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради 
АТ "Торговий дiм "Сумськi добрива", член Наглядової ради ТОВ "Агрофест-України"  
Гринюк В.О. обiймає на даний час наступнi посади: член Наглядової ради АТ "Торговий дiм 
"Сумськi добрива",40007, Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 4; член Наглядової ради ТОВ 
"Агрофест-України", 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiлоус Свiтлана Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 714148 20.02.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний 
бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.11.2007 Безстроково 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода 
надавалась у виглядi заробiтної плати. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку 
господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, 
трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за 
дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i 
платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв 



працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних 
цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. - Бере участь у 
проведеннi економiчного аналiзу  господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними 
бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, 
усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної 
витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського 
законодавства Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової 
стiйкостi пiдприємства. 
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "СП "Новий 
Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер. 
Бiлоус С.I. обiймає на даний час наступнi посади: ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний 
бухгалтер, 07843, Україна, Київська область, Бородянський район, с. Новий Корогод, вулиця 
Харкiвська, буд. 23а; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 
12 лiтера "Б". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Грiнцов Iван Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

МА 888914 30.01.2001 Ковпакiвським РВ СМ У УМВС України в Сумськiй областi 

4) рік народження** 

1984 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП "Укрiнвестпроект", Начальник юридичного вiддiлу.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 Три роки 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. 
в натуральнiй формi не надавалася. Голова наглядової ради Товариства обирається членами 
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової 
ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi 
збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi 
статутом. 
Наглядова рада може приймати рiшення також шляхом проведення заочного голосування 
(опитування). 



Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  
У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. 
Голова Наглядової ради: 
1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 
затвердженого наглядовою радою;  
2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 
органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;  
3) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, 
загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  
4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  
6) протягом 5 днiв з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає вiд 
iменi Товариства з ним контракт; 
7) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства. 
Посадова особа має право:  
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.  
2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  
Посадова особа зобов'язана:  
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi 
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб;  
6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй 
особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.  
Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник 
юридичного вiддiлу ДП «Укрiнвестпроект». 
Грiнцов I.В. обiймає на даний час наступнi посади: начальник юридичного вiддiлу ДП 
«Укрiнвестпроект», 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шукайло Нiна Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

НС 533235 21.10.1998 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

СТОВ "Зернова компанiя "Хор с", Головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 Три роки 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження 
посадової особи визначенi статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 
надавалася. Голова ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю 
перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi 
наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки ревiзiйною комiсiєю. 
Голова ревiзiйної комiсiї:  
1) органiзує роботу ревiзiйної комiсiї;  
2) скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 
органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї;  
3) доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам 
акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства;  
4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.  
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  
1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї. 
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях 
ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;  
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, 
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб;  
3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному директору, наглядовiй радi, загальним 
зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер 
СТОВ "Зернова компанiя "Хор с". 
Шукайло Н.О. обiймає на даний час наступнi посади: СТОВ «Зернова компанiя «Хорс», Головний 
бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбiвський район, с. Погр еби, вул. Подiльська, 10. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шульженко Олександр Олегович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 786783 04.01.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "I-тел", начальника вiддiлу системного адмiнiстрування; ТОВ "Варта", старший спiвробiтник 
служби безпеки.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 Три роки 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корислвi та посадовi злочини не має. Повноваження 
посадової особи визначенi статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 
надавалася. 
Член Ревiзiйної комiсiї має право:  
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 
належного виконання покладених на нього функцiй;  
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;  
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть;  
4) вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення 
питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням 
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;  
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для 
участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.  
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  
1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї. 
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях 
ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;  
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, 
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб;  
3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному директору, наглядовiй радi, загальним 
зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  
Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 



Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "I-тел", 
начальника вiддiлу системного адмiнiстрування; ТОВ "Варта" 61072, Харкiвська область, мiсто 
Харкiв, проспект Ленiна (проспект Науки), 45/3 офiс 162 В., старший спiвробiтник служби 
безпеки.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Залiзнюк Вiкторiя Петрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 289877 03.09.1996 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києве 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора iз зовнiшньо-економiчної дiяльностi; АТ "Еко-
Азот", Голова Ревiзiйної комiсiї.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 Три роки 

9) Опис 

Посадова особанепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. 
в натуральнiй формi не надавалася.  
Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  
У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. 
Посадова особа має право:  
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.  
2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  
Посадова особа зобов'язана:  
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 



вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi 
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб;  
6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй 
особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.  
Загальний стаж роботи - 24 роки. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:ПАТ "ДЗМД", 
заступник генерального директора iз зовнiшньо-економiчної дiяльностi; АТ "Еко-Азот", Голова 
Ревiзiйної комiсiї.  
Залiзнюк В.П. обiймає на даний час наступнi посади: ПАТ "ДЗМД", заступник генерального 
директора iз зовнiшньо-економiчної дiяльностi, 51917, Днiпропетровська область, м. 
Днiпродзердинськ, проспект Аношкiна, 179; АТ "Еко-Азот", Голова Ревiзiйної комiсiї, 18002, 
Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 2.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Прiбитков Микола Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

АВ 655323 12.07.2005 М огилiв-Подiльським МРВ УМВС України в Вiнницькi областi 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Торговий дiм "Агрохiмхолдинг", начальник фiнансового вiддiлу.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 Три роки 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження 
посадової особи визначенi статутом товариства.Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 
надавалася. 
Член Ревiзiйної комiсiї має право:  
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 
належного виконання покладених на нього функцiй;  



2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;  
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 
фактичну наявнiсть;  
4) вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення 
питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням 
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;  
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для 
участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.  
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  
1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї. 
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях 
ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;  
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, 
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб;  
3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному директору, наглядовiй радi, загальним 
зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.  
Загальний стаж роботи- 33 роки. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "Торговий дiм 
"Агрохiмхолдинг", начальник фiнансового вiддiлу.  
Прiбитков М.I. обiймає на даний час наступнi посади: ТОВ "Торговий дiм "Агрохiмхолдинг", 
начальник фiнансового вiддiлу, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шпiлєнко Михайло Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 441158 11.04.1997 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Торговий дiм "Агрохiмхолдинг", заступник директора по фiнансах. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



06.04.2015 Три роки. 

9) Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. 
в натуральнiй формi не надавалася.  
Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу.  
Посадова особа має право:  
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.  
2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;  
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;  
Посадова особа зобов'язана:  
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську  
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi 
не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 
третiх осiб;  
6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй 
особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.  
Загальний стаж роботи - 23 роки. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Торговий дiм 
"Агрохiмхолдинг", заступник директора по фiнансах. 
Шпiлєнко М.М. обiймає на даний час наступнi посади: ТОВ "Торговий дiм "Агрохiмхолдинг", 
заступник директора по фiнансах, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Президент 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лiсковський Сергiй Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 648100 03.12.1997 Київський РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Асоцiацiя «Всеукраїнське об’єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив», 
президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харкiвський будинок моделей 
одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанiя "Хор с", Голова Наглядової ради; ТОВ 
"Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.01.2004 Безстроково 

9) Опис 

Посадва особа непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода 
надавалася у виглядi заробiтної плати. Президент Товариства - одноособовий орган управлiння та 
контролю, що здiйснює такi функцiї: 
-контроль за дiяльнiстю Генерального директора; 
- iнформує акцiонерiв Товариства про поточну дiяльнiсть Товариства; 
- стратегiчне планування дiяльностi Товариства в напрямках, визначених Статутом;  
Президент Товариства не здiйснює функцiй управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, що 
вiднесенi до компетенцiї Генерального директора Товариства. 
Президент Товариства обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв i їм пiдзвiтний.  
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Асоцiацiя 
«Всеукраїнське об’єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив», президент; 
ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу", Голова 
Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанiя "Хор с", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-
Україна", Голова Наглядової ради. 
Лiсковський С.Ф. обiймає на даний час наступнi посади: Асоцiацiя «Всеукраїнське об’єднання 
виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив», президент, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 
12Б; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради, 51917, Днiпропетровська область, м. 
Днiпродзержинськ, пр. Аношкiна, 179; АТ "Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу", Голова 
Наглядової ради, 61012, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Енгельса, 17; СТОВ "Зернова компанiя 
"Хор с", Голова Наглядової ради, 19814,Черкаська область, Драбiвський район, с. Погр еби, вул. 
Подiльська, 10; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 
лiтера «Б». 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі,  

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках ) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор 

Гринюк Володимир 
Олексiйович 

СС 217875 30.09.1997 
Тисменицький РВ УМВС в Iвано-

Франкiвськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Бiлоус Свiтлана Iванiвна 
АА 714148 20.02.1998 

Козятинський РВ УМВС України 
у Вiнницькiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Грiнцов Iван 
Володимирович 

МА 888914 30.01.2001 
Ковпакiвський РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Шукайло Нiна Олексiївна 

НС 533235 21.10.1998 
Приднiпровський РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Шульженко Олександр 
Олегович 

СО 786783 04.01.2002 
Оболонський РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 
Залiзнюк Вiкторiя Петрiвна 

СН 289877 03.09.1996 
Ватутiнський РУ ГУ МВС 

України в м. Києве 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Прiбитков Микола 
Iванович 

АВ 655323 12.07.2005 Могилiв-
Подiльський МРВ УМВС 

України в Вiнницькi областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Шпiлєнко Михайло 
Миколайович 

МК 441158 11.04.1997 ЦВМ 
Дзержинського РВХМУУМВС 
України в Харкiвськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Президент 
Лiсковський Сергiй 

Федорович 

МК 648100 03.12.1997 Київський 
РВХМУУМВС України в 

Харкiвськiй обл. 
0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Приватне акцiонерне 
товариство "Еко-Азот" 

31489809 
18002 Україна Черкаська 

Соснiвський мiсто Черкаси 
вулиця Смiлянська, 2 

142500 57 142500 57 0 0 

Приватне акцiонерне 
товариство "Торговий дiм 

"Сумськi добрива" 
32185951 

40007 Україна Сумська 
Зарiчний мiсто Суми вулиця 

Черкаська, 4 
47500 19 47500 19 0 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Торговий 
Дiм "Iзоляцiйнi Матерiали" 

31939590 

61072 Україна Харківська 
Дзержинський мiсто Харкiв 
проспект Ленiна, 45/3, офiс 

158А 

47500 19 47500 19 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Усього 237500 95 237500 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я,  по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 
проведення 

06.04.2015 

Кворум 
зборів** 100 

Опис 

1. Звiт генерального директора за 2014 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi. 
2. Звiт Наглядової ради. 
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.  
4. Затвердження рiчного звiту та балансу. 
5. Розподiл прибутку i збиткiв. 
6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової ради. 
7. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством. 
Пропозицiї до передiку питань порядку денного не подавались. 
Рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв:  
1. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2014 рiк затвердити. Основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi затвердити;  
2. Звiт голови Наглядової ради про роботу товариства у 2014 роцi прийняти до вiдома; 
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу товариства у 2014 роцi прийняти до вiдома;  
4. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства;  
5. Не нараховувати та не виплачувати дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi товариства у 2014 роцi у зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку;  
6. Вирiшили: припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi та обрати членiв 
Наглядової ради строком на 3 (три) роки у наступному складi: 
- Грiнцов Iван Володимирович,  
- Шпiлєнко Михайло Миколайович, 
- Залiзнюк Вiкторiя Петрiвна.  
7. Вирiшили: припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi та обрати членiв 
Ревiзiйної комiсiї строком на 3 (три) роки у наступному складi:  
- Шукайло Нiна Олексiївна,  
- Шульженко Олександр Олегович,  
- Прiбитков Микола Iванович. 
8. Вирiшили: попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством 
до 06.04.2016 року з граничною сукупною вартiстю до 50 000 000,00грн. (п’ятдесят мiльйонiв 
гривень 00 копiйок):  
- правочини щодо вiдчуження (продажу) рухомого та нерухомого майна Товариства; 
- правочини щодо придбання (купiвлi) рухомого та нерухомого майна; 
- правочини щодо надання та отримання послуг; 
- правочини щодо надання та отримання фiнансової допомоги; 
- договори iпотеки, застави, кредиту.  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентиф ікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2010 636/10/1/10 

Територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 
ринку в м. Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000099287 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 1 250000 250000 100 

Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового 
випуску товариство не здiйснювало. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних  засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 1017 985 0 0 1017 985 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 1 0 0 0 1 0 

транспортні засоби 1016 985 0 0 1016 985 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1017 985 0 0 1017 985 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 1095 тис.грн., знос – 109,7 
тис.грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби мають середнiй ступiнь зносу 
(10%). Обмежень щодо використання основних засобiв немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  -7369 -5499 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

250 250 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  

0 0 

Опис Розрахунок чистих активiв здiйснювався у вiдповiдностi до , затверджених рiшенням 
ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв не перевищує статутний капiтал. Вимоги частини 
третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не дотриманi. Збiльшення статутного 
капiталу рекомендується 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

Відсоток за 
користування коштами 

Дата 
погашення 



грн.) (відсоток річних ) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

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

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 8780.5 X X 

Інші зобов'язання X 378.6 X X 

Усього зобов'язань X 9159.1 X X 

Опис: Додаткова iнформацiя вiдсутня 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інф ормацію) у загальнодоступній інф ормаційній базі даних  

Комісії 
Вид інф ормації 

1 2 3 

06.04.2015 06.04.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 
«Аудиторська фiрма «БГС 

Аудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 

31235849 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61024, м. Харкiв, вул. 
Гуданова, 9/11 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів,  виданого Аудиторською палатою України 

4659 28.01.2016 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових   

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть):  Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів,  що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів,  що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів,  що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) 
 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  2 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Iнщих комiтетiв не створювалось.  

Інші (запишіть)  
 

 

 



Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  
 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність,  відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):   X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками  X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів,  щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Так Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X 
 



Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):   
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інф ормація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інф ормаційній 

базі даних  
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інф ормація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність,  
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів,  які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 



Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 

 
З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 



 
Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):  
  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   
 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Украгрохiмхолдинг" 
за ЄДРПОУ 32735896 

Територія 
 

за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 120 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 46.90 

Середня кількість 
працівників   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  

Адреса, телефон 
01030, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул. 

Чапаєва, буд. 12 лiтера "Б"  

 

Форма № 1-м 

1. Баланс 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 1016.8 985.3 

- первісна вартість 1011 1095 1095.0 

- знос 1012 ( 78.2 ) ( 109.7 ) 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 124.1 0 

Усього за розділом I 1095 1140.9 985.3 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 

- у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 32.2 0 



Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 279.3 243 

- у тому числі податок на прибуток 1136 54 54.0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 771.6 519 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1.5 3.4 

Витрати майбутніх періодів 1170 1.4 1 

Інші оборотні активи 1190 37.2 38.6 

Усього за розділом II 1195 1123.2 805 

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 2264.1 1790.3 

 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 250.0 250.0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5748.8 7618.8 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 1495 -5498.8 -7368.8 

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування 
та забезпечення 

1595 0 0 

ІІІ. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

- товари, роботи, послуги 1615 271.5 3.4 

розрахунками з бюджетом 1620 4 8.5 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

- зі страхування 1625 10.2 19.2 

- з оплати праці 1630 20.1 36.3 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 7457.1 9091.7 

Усього за розділом IІІ 1695 7762.9 9159.1 

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття 

1700 0 0 

Баланс 1900 2264.1 1790.3 



2. Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців р. 

Форма N 2-м 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 52.8 20 

Інші операційні доходи 2120 1.5 4.3 

Інші доходи 2240 0 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 54.3 24.3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1799.6 ) ( 1404 ) 

Інші витрати 2270 ( 0.6 ) ( 0 ) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1800.2 ) ( 1404 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 1745.9 1379.7 

Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 35.1 ) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1745.9  1414.8  

 

Примітки до 
балансу 

АКТИВ 
1. Необоротнi активи 
2. На балансi пiдприємства є основнi засоби вiдображенi в балансi за 
первiсною вартiстю, зменшеною на накопичену амортизацiю. Первiсна 
вартiсть основних засобiв вiдображена в облiку за фактичними витратами на 
їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення. Протягом звiтного року 
переоцiнка основних засобiв не проводилась. Лiквiдацiйна вартiсть основних 
засобiв, згiдно облiкової полiтицi, дорiвнює 0. 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2015 р. складає 1095,0 тис. 
грн., а станом на 31.12.2014 р. – 1095,0 тис. грн. Амортизацiя (знос) основних 
засобiв за 2015р. складає 31,5 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних 
засобiв, згiдно облiкової полiтицi, проводиться за прямолiнiйним методом; 
основнi засоби вартiстю менше 2500грн. вiдносяться до малоцiнних 
необоротних матерiальних активiв, амортизацiя малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв нараховується при вводi їх в експлуатацiю у розмiрi 
100%. 
Станом на 01.01.2015 р. залишкова вартiсть основних фондiв складає 1016,8 
тис. грн., станом на 31.12.2015 р. – 985,3 тис. грн. 
Загальна вартiсть необоротних активiв на початок року складає 1140,9 тис. 
грн., на кiнець року – 985,3 тис. грн. 
 
 
2. Оборотнi активи 
Придбанi товари та запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, 
яка визначається згiдно з П(С)БО 9 “Запаси”. При продажу та iншому вибуттi 
їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО. 



Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в 
експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з 
подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за 
мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного 
використання. 
За станом на 31.12.2015 р. на балансi пiдприємства не рахується оборотних 
активiв. В фiнансовiй звiтностi запаси i товари вiдображенi за первiсною 
вартiстю, оскiльки на дату балансу не було зниження цiни запасiв, їх 
зiпсування або втрати. 
3. Дебiторська заборгованiсть. 
Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську 
заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється згiдно з 
вимогами П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”. 
Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, 
роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. 
Загальна сума дебiторської заборгованостi на 31.12.2015 р. складає 762,0 тис. 
грн., у т.ч.: 
- дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) –тис. грн., 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 762,0 тис. грн., у т.ч. 
- за розрахунками з бюджетом – 243,0 тис.грн. 
4. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно положення «Про 
ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi». 
Станом на 31.12.2015р. сума грошових коштiв на банкiвських рахунках 
складає 3,4 тис.грн., що вiдображено у фiнансовiй звiтностi. 
5. Iншi оборотнi активи 
До складу статтi балансу “Iншi оборотнi активи” за станом на 31.12.2015 р. у 
розмiрi 38,6 тис. грн. вiдносяться: 
Короткостроковi векселi придбанi - тис. грн.; 
Податковi зобов’язання з ПДВ – 38,6 тис. грн. 
ПАСИВ 
1. Власний капiтал 
Загальна сума власного капiталу пiдприємства на 01.12.2015 р. носить 
вiд’ємне значення, по скiльки збиткова дiяльнiсть зменшує наш статутний 
капiтал (1870) тис. грн., на 31.12.2015 року,загальна сума власного капiталу 
зменшилась на суму збiльшення збиткiв отриманих в 2015 роцi (1745,9) 
тис.грн та вiдкоригованих за рахунок непокритих збиткiв вiдстрочених 
податкових активiв на суму (124,1) тис.грн. 
Зареєстрований (пайовий) капiтал пiдприємства становить 250,0тис.грн., який 
розподiлений на Зареєстрований (пайовий) капiтал сплачено у сумi 250,0 тис. 
грн., або 100%. 
Резервний та додатковий капiтал не створювався. 
Непокритий збиток на 31.12.2015р. становить (7618,8) тис. грн., що на 1870,0 
тис. грн. бiльшi нiж станом на 01.01.2015р. 
2.Зобов’язання 
Облiк зобов’язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно наказу про облiкову 
полiтику та П(С)БО 11 “ Зобов’язання ” 
Поточнi зобов’язання за станом на 31.12.2015 р. складають 9159,1 тис. грн., у 
т.ч. 
- за товари,роботи, послуги - 3,4тис.грн. 
- з авансiв одержаних -223,2тис.грн. 
- з бюджетом - 8,5тис.грн. 
- зi страхування - 19,2тис.грн. 



- з оплати працi - 36,3тис.грн. 
- поворотна фiнансова допомога - 8780,5тис.грн. 
- податковий кредит - 88,0тис.грн. 

Примітки до 
звіту про 
фінансові 
результати 

Загальний дохiд за 2015р. склав 54,3тис.грн., у.т.ч. 
вiд наданих послуг,щодо оренди автомобiля-52,8 тис.грн. списання 
кредиторської заборгованостi-1,5 тис.грн.  
Облiк та документальне оформлення доходiв здiйснювались вiдповiдно до 
П(С)БО 15 «Доходи» 
Iншi операцiйнi витрати за 2015р. складають 1800,2тис.грн., у т.ч.: 
- послуги банку 8,3тис.грн. 
- оренда службового примiщення,майна 42,6тис.грн. 
- послуги зв’язку  42,6тис.грн. 
- витрати на утримання власного примiщення 24,6тис.грн. 
- амортизацiя ОЗ 31,5тис.грн. 
- оплата працi 447,6тис.грн. 
- соцiальнi внески 166,8тис.грн. 
- членськi внески в неприбутковi органiзацiї 52,0тис.грн. 
- матерiальна допомога 890,2 тис. грн.  
- корпоративнi затрати 94,0 тис.грн. 
Облiк та документальне оформлення витрат здiйснювались вiдповiдно до 
П(С)БО 16 «Витрати» 
 
Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО немає. 

Керівник Гринюк Володимир Олексiйович 

Головний 
бухгалтер 

Бiлоус Свiтлана Володимирiвна 

 


