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Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводить
ся Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гаран
тія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у доку
ментах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці 
документи.

Інформація про емітента.
1.1. Повне та скорочене найменування.
Повне офіційне найменування Емітента українською мовою — Приватне акціонерне това-

риство «НЕО ВІТА»; 
повне офіційне найменування Емітента російською мовою — Приватне акционерное об- �

щество «НЕО ВИТА»;
повне офіційне найменування Емітента англійською мовою — Private joint-stock company  �

«NEO VITA»;
скорочене офіційне найменування Емітента українською мовою — ПрАТ «НЕО ВІТА»; �
скорочене офіційне найменування Емітента російською мовою — ПрАО «НЕО ВИТА»; �
скорочене офіційне найменування Емітента англійською мовою — PJSC «NEO VITA», �

Код за ЄДРПОУ: 35372603
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій ПрАТ «НЕО ВІТА» також згадується як То-

вариство, АТ або Емітент.
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти 

та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності).
Адреса місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд. 8/10, кв. 38.
Номери телефонів та факсу: тел. (044) 502 89 34, факс (044) 501 45 67 
1.3. Дата заснування. 
Товариство засноване 31.08.2007 р. (Протокол Установчих зборів акціонерів №1 від 

31.08.2007 р).
19.01.2010 р. Товариство змінило свою назву з Закритого акціонерного товариства «НЕО 

ВІТА» на Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» (Протокол Установчих зборів акціонерів 
№ 1 від 19.01.2010 р).

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.
1.4. Перелік засновників: Магомедов Мурад Гамідович.
1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формуван-

ня та компетенція згідно з установчими документами емітента).
Органами управління та контролю АТ є:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган АТ;
- Ревізор.
1. Загальні збори Акціонерів.
1.1. Вищим органом АТ є Загальні збори Акціонерів.
1.2. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, 

які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням 
особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора АТ та 
посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього АТ, представник органу, який 
відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Брати участь у За-
гальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є Акціо-
нерами. 

1.3. На вимогу Акціонера АТ або особи, яка веде облік права власності на акції АТ, 
зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах. 

1.4. Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, після 
його складення можуть вноситися особою або органом АТ, передбаченими статутом чи по-
ложенням про Загальні збори АТ.

1.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ.
1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1.7.1. визначення основних напрямів діяльності АТ;
1.7.2. внесення змін до Статуту АТ;
1.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
1.7.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;
1.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
1.7.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
1.7.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
1.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
1.7.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та 

ревізійну комісію АТ, а також внесення змін до них;
1.7.10. затвердження річного звіту АТ;
1.7.11. розподіл прибутку і збитків АТ;
1.7.12. прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій;
1.7.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
1.7.14. затвердження розміру річних дивідендів;
1.7.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
1.7.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудо-

вих договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

1.7.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
1.7.18. обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повнова-

жень;
1.7.19. затвердження висновків ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення 

його повноважень;
1.7.20. прийняття рішення про виділ та припинення АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквіда-

ційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
балансу;

1.7.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчо-
го органу, звіту ревізійної комісії;

1.7.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;
1.7.23. обрання комісії з припинення АТ;
1.7.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 

згідно із положенням про Загальні збори АТ.
1.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних 

зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.
1.9. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення 

й інших питань.
1.10. Порядок денний Загальних зборів АТ попередньо затверджується Наглядовою ра-

дою АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів Наглядова 
рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ або про відмову в 
такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 

1.11. Рішення Загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається 
простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій, в тому числі:

1.11.1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів АТ;
1.11.2. про звернення з позовом до посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування 

збитків, завданих АТ;
1.11.3. про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціо-

нерні товариства» при вчиненні значного правочину.
1.12. Рішення Загальних зборів Акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів Акціоне-

рів, які беруть участь у Загальних зборах, з таких питань:
1.12.1. внесення змін до статуту АТ;
1.12.2. прийняття рішення про припинення діяльності АТ.
1.12.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
1.12.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;
1.12.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
1.12.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
1.12.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
1.12.8. прийняття рішення про виділ та припинення АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквіда-

ційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
балансу.

1.13. Представником Акціонера на Загальних зборах АТ може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіаль-
ної громади.

1.14. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про включення до своєї компе-
тенції інших повноважень, а також передачі частини повноважень до компетенції Генерально-
го директора АТ та Наглядової ради.

1.15. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на загальних зборах АТ, крім проведення кумулятивного голосування.

1.16. Акціонер АТ не має права голосу при вирішенні Загальними зборами АТ питань щодо 
вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і АТ.

1.17. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.
1.18. Чергові Загальні збори Акціонерів скликаються Генеральним директором для роз-

гляду і затвердження річного звіту та балансу не менше одного разу на рік та проводяться не 
пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів 
вносяться питання:

1.18.1. затвердження річного звіту АТ;
1.18.2. розподіл прибутку і збитків АТ;
1.18.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчо-

го органу, звіту ревізора;
1.19. Раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
1.19.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудо-

вих договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

1.19.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
1.20. Позачергові Загальні збори АТ скликаються Наглядовою радою:
1.20.1. з власної ініціативи;
1.20.2. на вимогу виконавчого органу — в разі порушення провадження про визнання АТ 

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
1.20.3. на вимогу ревізійної комісії;
1.20.4. на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 

відсотків простих акцій АТ;
9.20.5. в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом АТ.
9.21. Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати по-

дання вимоги про їх скликання.
1.22. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів АТ та їх порядок денний 

надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Нагля-
довою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у ви-
падках, передбачених законодавством України, — Акціонерами, які цього вимагають.

1.22.1. У повідомленні вказується: повне найменування та місцезнаходження АТ, дата, час 
та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) про-
ведення Загальних зборів, час початку та закінчення реєстрації Акціонерів для участі у За-
гальних зборах, дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, перелік питань, що виноситься на голосування, порядок ознайомлення Акціонерів з 
матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

ПРОСПЕКТ 
ЕМІСІЇ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІй

ПрАТ «НЕО ВІТА»
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1.22.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 
надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше 
ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні 
збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання Загальних зборів 
Акціонерами.

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

1.24. У разі внесення змін в порядок денний Загальних зборів, АТ не пізніше ніж за 10 днів 
до дати проведення Загальних зборів повинне письмово повідомити Акціонерів про внесення 
змін до порядку денного Загальних зборів.

1.25. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова рада має право прийняти рішення про 
скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про про-
ведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 
проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

1.26. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує го-
лова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку 
проведення реєстрації. 

1.26.1. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
1.26.2. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається 

до протоколу Загальних зборів.
1.27. Загальні збори Акціонерів відкриває Генеральний директор АТ або Голова Наглядової 

ради, після чого обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів.
1.28. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо 

в них беруть участь Акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту АТ 60 відсот-
ків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації Акці-
онерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах. 

1.29. Рішення, що прийняті Загальними зборами, обов’язкові для виконання Акціонерами 
та посадовими особами АТ.

1.30. Протокол Загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту закриття 
Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 

2. Наглядова рада АТ.
2.1. В АТ створюється Наглядова рада АТ (Наглядова рада), що здійснює контроль за ді-

яльністю його виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням 
Загальних зборів. Наглядову раду АТ очолює Голова Наглядової ради, який обирається на 
першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів. За рішенням Загальних зборів 
Акціонерів на Наглядову раду АТ (Наглядову раду) може бути покладено виконання окремих 
функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.2. Питання, віднесені рішенням Загальних зборів АТ до виключної компетенції Наглядо-
вої ради АТ, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу АТ.

2.3. Члени Наглядової ради не можуть бути Генеральним директором та Ревізором АТ.
2.4. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, 

оформлюються протоколом засідання Наглядової ради та підписуються Головою Наглядової 
ради.

2.5. Голова Наглядової ради АТ обирається членами Наглядової ради АТ з числа Акціонерів 
АТ або їх представників.

2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належать:
2.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов’язані з діяльністю АТ;
2.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх про-

ведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами поза-
чергових Загальних зборів;

2.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на 
вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

2.6.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених АТ акцій;
2.6.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
2.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
2.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України 

«Про акціонерні товариства»;
2.6.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
2.6.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з 

членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
2.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання 

його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови ви-
конавчого органу; 

2.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
2.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом Украї-

ни «Про акціонерні товариства»;
2.6.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів, порядку та строків виплати дивідендів;
2.6.14. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно; 
2.6.15. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших 

об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 
2.6.16. вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ; 
2.6.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку якщо ринкова вар-

тість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності АТ;

2.6.18. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття 
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або ви-
купу акцій; 

2.6.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов догово-
ру, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

2.6.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних па-
перів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

2.6.21. надсилання в порядку придбання значного пакета акцій АТ пропозицій Акціонерам 
про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 

2.6.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
згідно з законом.

2.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на 
вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізора, Генерального директора.

2.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу 
на квартал.

2.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти 
днів після проведення засідання.

2.10. Наглядова рада АТ може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів 
для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

2.10.1. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для 
вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

2.11. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової 
ради регулюється Положенням про Наглядову раду. 

2.12. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повнова-
жень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

2.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним 
припиненням договору припиняються: 

2.13.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за два тижні; 
2.13.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
2.13.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради; 
2.13.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсут-

нім, померлим.
3. Виконавчий орган АТ. 
3.1. Виконавчим органом АТ, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Гене-

ральний директор АТ. Генеральний директор АТ призначається на посаду на підставі рішення 
Наглядової ради АТ. 

Порядок діяльності Генерального директора АТ, а також вимоги до кандидатів на посаду 
Генерального директора АТ встановлюються у Положенні про Виконавчий орган АТ. 

3.2. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності АТ, крім тих, що входять до 
компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

3.3. До виключної компетенції Генерального директора належать:
3.3.1. прийняття внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ;
3.3.2. визначення порядку надання звітів та заяв;
3.3.3. визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам;
3.3.4. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
3.3.5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 

діяльності АТ;
3.3.6. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних 

завдань АТ та забезпечення їх реалізації. 
3.3.7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання 

Наглядовій раді квартальних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на роз-
гляд Загальних зборів Акціонерів; 

3.3.8. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ; 
3.3.9. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, 

які беруть участь у колективних переговорах як представники АТ, за погодженням із Наглядо-
вою радою; 

3.3.10. затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ;
3.3.11. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на при-

дбання акцій, що пропонуються до розміщення;
3.3.12 обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, вста-

новлення розміру оплати його послуг; 
3.3.13. затвердження внутрішніх документів АТ.
3.4. Загальні збори і Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини на-

лежних їм прав до компетенції Генерального директора.
3.5. Генеральний директор АТ діє на підставі Статуту АТ та має право:
3.5.1. укладати від імені АТ угоди і забезпечувати їх виконання; 
3.5.2. представляти АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в 

Україні, так і за її межами;
3.5.3. приймати рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість АТ; 
3.5.4. приймати на роботу та звільняти персонал АТ; 
3.5.5. розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників АТ;
3.5.6. призначати керівників філій та представництв АТ; 
3.5.7. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціоне-

рів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути 
розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів;

3.5.8. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, 
обов’язкові для виконання всіма працівниками АТ;

3.5.9. відкривати рахунки у банківських установах;
3.5.10. розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених довіреністю, наданою 

Головою Наглядової ради від імені Наглядової ради АТ;
3.5.11. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені АТ.
3.5.12. підписувати від імені АТ колективний договір, зміни та доповнення до нього;
3.5.13. затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних папе-

рів АТ; 
3.5.14. Генеральний директор користується всіма іншими правами, які випливають з необ-

хідності оперативного управління АТ.
3.6. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рішенням Наглядової 

ради або рішенням Загальних зборів АТ. 
3.6.1. У разі відсторонення Генерального директора чи особи, яка виконує його повнова-

ження, Наглядова рада зобов’язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рі-
шення оголосити про скликання Загальних зборів АТ, у порядку денному яких має бути питан-
ня про переобрання Генерального директора АТ.
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3.7. Генеральний директор АТ звітує про свою діяльність Загальним зборам Акціонерів і 
Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

3.12. Генеральним директором може бути особа, яка перебуває з АТ у трудових відносинах.
3.13. Генеральний директор АТ несе відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ свої-

ми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
4. Ревізор.
4.1. Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.
4.2. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів або їх представників.
4.3. Ревізором не можуть бути:
4.3.1. член Наглядової ради;
4.3.2. Генеральний директор АТ;
4.3.3. корпоративний секретар;
4.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
4.3.5. члени інших органів АТ.
4.4. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії АТ.
4.4. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимага-

ти скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних 
зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

4.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю АТ Ревізор переві-
ряє: 

4.5.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ; 
4.5.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звіт-

ності відповідним нормативним документам; 
4.5.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових 

операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 
4.5.4. дотримання Генеральним директором АТ наданих йому повноважень щодо розпо-

рядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ; 
4.5.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ; 
4.5.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
4.5.7. використання коштів резервного та інших фондів АТ; 
4.5.8. правильність нарахування та виплати дивідендів; 
4.5.9. дотримання порядку оплати акцій АТ; 
4.5.10. фінансовий стан АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідно-

шення власних та позичкових коштів.
4.6. АТ забезпечує доступ ревізора до інформації в межах, що визначаються положенням 

про ревізора, затвердженим Загальними зборами.
4.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фі-

нансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
4.7.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний 

період;
4.7.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської ді-

яльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
4.8. Річна фінансова звітність АТ підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
4.9. Незалежним аудитором не може бути:
4.9.1. афілійована особа АТ;
4.9.2. афілійована особа посадової особи АТ;
4.9.3. особа, яка надає консультаційні послуги АТ.
4.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ проводиться за його 

рахунок ревізором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізором, за рішенням За-
гальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора АТ або на вимогу Акціонерів (Акціо-
нера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих 
акцій АТ.

4.11. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або 
Наглядовій раді.

4.12. Ревізор складає висновок по річним звітам та балансам. Без висновку Ревізора За-
гальні збори Акціонерів не вправі затверджувати річний звіт та баланс.

4.13. Ревізор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціоне-
рів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених 
посадовими особами.

1.6. Предмет та мета діяльності.
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення значної 

економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в порядку, передбаченому 
чинним законодавством і Статутом. 

Основними напрямками та предметом діяльності Товариства є:

виконання і надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам; �
надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, рекламних,  �

перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торговельних, лізингових, посеред-
ницьких, дилерських послуг, митно-брокерських послуг;

будівництво житлових та промислових споруд для власних потреб та на замовлення  �
організацій та фізичних осіб;

купівля, продаж, оренда об’єктів нерухомості;  �
постачально-збутова та посередницька діяльність; �
експорт в далеке та близьке зарубіжжя промислової продукції, яка виробляється на  �

Україні і передається підприємству для розрахунків за енергоносії;
організація та експлуатація профільних, універсальних, комісійних салонів, магазинів, а  �

також комерційних магазинів. Організація оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, громад-
ського харчування. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.

придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів та таких, що були в експлуатації,  �
їх ремонт та реалізація;

надання транспортних послуг як на території України, так і в міжнародних перевозках,  �
перевозка пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

проведення експортно-імпортних операцій. Торгово-закупівельна діяльність; �
пошук зарубіжних партнерів для вітчизняних підприємств, надання посередницьких по- �

слуг в організації відносин між ними, а також інвестиційної діяльності зарубіжних фірм;
розвиток соціальної сфери, надання побутових та інших послуг як працівникам підпри- �

ємства, так і населенню;
організація та здійснення туристсько-екскурсійного обслуговування як громадян Украї- �

ни, так і іноземних громадян. Створення інфраструктури по забезпеченню туристсько-
екскурсійного обслуговування. Сприяння в отриманні віз, оформленні проїзних документів. 
Будівництво та обслуговування туристичних комплексів, центрів, баз, кемпінгів, готелів, кафе, 
ресторанів, шоу-бізнес;

участь та організація брокерських контор, комерційних бірж, аукціонів, виставок-ярмарків,  �
конкурсів. Проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;

організація ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі. Участь та організація бро- �
керської митної діяльності. Виконання інших робіт на замовлення юридичних осіб та грома-
дян;

надання інформаційно-посередницьких послуг при купівлі-продажу іноземної валюти; �
художньо-оформлювальна та редакційно-видавнича діяльність. Копіювально-розмно- �

жувальні роботи;
проведення наукових досліджень, дослідних, конструкторських, дизайнерських, архі- �

тектурних робіт, розробка проектно-кошторисної, технологічної документації. Створення і 
участь у дослідних виробництвах, впровадження екологічно чистих технологій;

виробництво та реалізація хімічної, біотехнологічної, фармацевтичної, сільськогоспо- �
дарської, тваринницької, харчової та іншої продукції виробничо-технічного призначення, това-
рів народного споживання;

виробництво та реалізація будівельних та облицювальних матеріалів. Будівництво, ре- �
монт, реконструкція житлових та виробничих приміщень, реставраційні роботи;

імпортно-експортні, бартерні операції; �
зовнішньоекономічна діяльність; �
інноваційна, патентна, ліцензійна діяльність; �
організація та проведення курсів, шкіл, семінарів для підготовки та підвищення кваліфі- �

кації фахівців, вивчення іноземних мов;
розробка, виготовлення, тиражування, постачання, реалізація програмно-технічних за- �

собів, програмного забезпечення;
ремонтні, пуско-налагоджувальні роботи у вищезгаданих напрямках; �
спонсорська та благодійницька діяльність; �
виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розпо- �

дільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
здавання під найм (в оренду) власної нерухомості, устаткування та обладнання. �

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення.
На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів акціонерів Емітента №3 від 

27.09.2010 р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 1 550 000 
(один мільйон п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

1.8. Розмір власного капіталу станом на 30.06.2010 р.: — 1 760 000 грн. 00 коп.
1.9. Чисельність штатних працівників.
Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2010 р. складає 4 особи.
1.10. Чисельність акціонерів.
Чисельність акціонерів станом на 30.06.2010 р. складає 3 особи.

1.11. Дані про посадових осіб органів управління емітента: 
№ 
п/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Рік 
наро

дження

Освіта Кваліфіка
ція

Посада, яку обіймає в 
Товаристві /

Посада, яку обіймає на 
основному місці роботи

Загальний 
виробничий 

стаж 
роботи

Стаж 
роботи на 

даній 
посаді

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років

1. Вальчук Юрій 
Леонідович

1969 Повна 
вища

економіст Генеральний директор 23 роки 7 місяців З 02.12.2001- комерційний директор на ТОВ "Джерело Тепла"; з 19.11.2008 — заступ-
ник директора на ТОВ "Холдінг-Сіті".
З 05.03.2010 — Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА».

2. Давидовська 
Євгенія 

Павлівна

1984 Повна 
вища

економіст Головний бухгалтер 11 років 10 місяців З 12.07.2004 — гол. бухгалтер на ТОВ "Добробут-ХХІ"; з 01.12.2005 — гол. бухгалтер 
на ПП "Компанія Екодім Україна"; з 01.04.2007 — гол.бухгалтер ТОВ " Інвестиційна 
компанія Європоліс"; з 15.05.2007 — в.о.начальника відділу контролю та адміністрації 
інвестиційних операцій департаменту інвестиційного бізнесу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; з 
17.04.2008 — гол. бухгалтер на ТОВ "Боргова агенція "Аргумент".
З 01.12.2009 — Головний бухгалтер ПрАТ «НЕО ВІТА»

3. Руденко 
Оксана 

Олександрівна

1975 Повна 
вища

фінанси 
підприємств

Ревізор 18 років 8 місяців З 20.02.2006 — начальник андерайтингу особистих видів страхування на ТОВ "РОСНО 
Україна"; з 01.09.2006 — переведена на посаду керівника мідл-офісу; з 02.07.2007  — 
переведена на посаду директора зі страхування; з 01.02.2008 — переведена на посаду 
директора центру особистого страхування.
З 19.01.2010 — Ревізор ПрАТ «НЕО ВІТА».

4. Верченко 
Віталій Борисо-

вич

1985 Повна 
вища

економіст Голова Наглядової Ради 3,5 роки 8 місяців 10.01.2007-31.05.2010 — старший аудитор ТОВ "Холдінг-Сіті".
З 19.01.2010 — Голова Наглядової Ради ПрАТ «НЕО ВІТА».
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5. Константинов 
Сергій Іванович

1951 Повна 
вища

інженер-
будівельник

Член Наглядової Ради / 
Голова Правління ПАТ 
«Страхова компанія 

«ГЕСТА»

39 років 8 місяців 01.06.2001-09.06.2009- Голова Правління ВАТ СК «Правекс-Страхування»; 
10.06.2009-24.07.2009-головний радник Голови Правління-Президента ВАТ 
«Незалежна страхова компанія»; з 27.07.2009- Голова Правління ПАТ «Страхова 
компанія «ГЕСТА».
З 19.01.2010 — Член Наглядової Ради ПрАТ «НЕО ВІТА».

6. Панова 
Катерина 

Миколаївна

1957 Повна 
вища

економіст Член Наглядової Ради /
головний бухгалтер 

Публічного акціонерно-
го товариство 

«Страхова компанія 
«ГЕСТА»

32 роки 8 місяців 18.02.2010- 02.12.2009 — головний бухгалтер ВАТ «Незалежна Страхова Компанія»; з 
03.12.2009 — головний бухгалтер Публічного акціонерного товариство «Страхова 
компанія «ГЕСТА».
З 19.01.2010 — Член Наглядової Ради ПрАТ «НЕО ВІТА».

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квар-
тал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.

Середня заробітна плата членів виконавчого органу за 2009 р. — 2 455,65 грн.
Середня заробітна плата членів виконавчого органу за ІІ кв. 2010 р. — 21 800,00 грн.
Інформація про фінансово-господарський стан емітента
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазна-

ченням терміну закінчення їх дії.
Дозвіл на виконання будівельних робіт №1818-Дн/С від 29.12.2009 р. виданий Інспекцією 

державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт 
із будівництва житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими при-
міщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення, з підземним та надзем-
ним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва (строк дії дозволу до 
01.04.2016 р.).

2.2. Опис діяльності емітента станом на 30.06.2010 р.
2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі будівництва.
За даними Державного комітету статистики об’єм виконаних в Україні будівельних робіт в 

січні-червні 2010 р. зменшився на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. — до 
14,296 млрд.грн., тоді як в січні-травні цього року падіння склало 20% до аналогічного періоду 
минулого року.

Падіння об’ємів виконаних будівельних робіт в січні-червні 2009 р. складало 54,8% до 
січня-червня 2008 р.

В січні-червні 2010 р. зменшились об’єми робіт по всіх основних видах будівництва, крім 
підготовки будівельних ділянок, де цей показник виріс на 1,5% (883,8 млн.грн.).

При цьому зменшення об’єму будівельних робіт в сфері будівництва будівель і споруд скла-
ло 20,4% (11,796 млрд.грн.), в сфері завершеного будівництва — 12,2% (до 80,6 млн.грн.).

На роботи по новому будівництву, реконструкції і технічному переоснащенню припадає 
79,3% загальнодержавного об’єму, по капітальному ремонту — 12,6%, поточному ремон-
ту  — 8,1%.

Скорочення об’ємів будівельних робіт в січні-червні спостерігалося у всіх регіонах країни, 
крім Запорізької і Полтавської областей, де ріст у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. 
склав 8,3% і 12,1% відповідно.

Найбільше скорочення об’ємів будівельних робіт зафіксовано в Чернівецькій області — на 
56,8%.

Підприємства Києва за підсумками січня-червня 2010 року зменшили об’єм будівельних 
робіт на 18,5% — до 3,632 млрд.грн. (січень-травень 2010 р. зменшення 20%), тоді як знижен-
ня в січні-червні 2009 р. склало 62,9% до аналогічного періоду 2008 р.

За підсумками шести місяців поточного року на Київ припадає 25,4% загального об’єму 
виконаних в Україні будівельних робіт.

Об’єм виконаних робіт в Україні в 2009 р. зменшився на 48,2% в порівнянні з 2008 р. — до 
37,9 млрд. грн., тоді як в 2008 р. падіння склало 15,8% в порівнянні з 2007 р. В 2007 р. ріст 
склав 15,6% в порівнянні з 2006 р.

Відсутній сезонний характер виробництва.
2.2.2. Об'єм реалізації основних видів продукції, робіт або послуг, що виробляє Емітент.
У зв’язку з підготовкою будівництва житлово-офісного торговельного комплексу з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного при-
значення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенаторній, 4 у Дніпровському райо-

ні м. Києва, станом на 30.06.2010 року, реалізація основних видів продукції, робіт або послуг, 
що виробляються Товариством, активно не здійснювалася.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2010 р. склав 
3 289 тис. грн.

2.2.3. Ринок збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здій-
снює) Емітент.

Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні особи, що мають 
потребу в купівлі якісних житлових чи комерційних приміщень в м. Києві. Емітент працює в 
сегменті якісної нерухомості.

Ринок збуту Емітента — м. Київ.
2.2.4. Основні конкуренти Емітента.
Будівельною діяльністю у м. Києві та Київській обл. на сьогоднішній день займається по-

над 50 компаній. Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними ціно-
вими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП «Фінансова 
компанія «Житло-інвест», ВАТ «ЮЗТС», ЗАТ «Познякижилбуд», ТОВ «ХХІ століття», ТОВ «Фір-
ма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента станом на 30.06.2010 року.
Станом на 30.06.2010 року Емітент не здійснював інвестиційну діяльність.
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного ка-

піталу.
Емітент не володіє часткою статутного капіталу жодної юридичної особи більш ніж на 

10%. 
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені під-

розділи емітента.
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених під-

розділів.
2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях, тощо.
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.
2.7. Політика щодо досліджень та розробок.
Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в 

галузі будівництва нерухомості та архітектури.
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.
На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної 

економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване 
житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-
мажорні обставини. 

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки.
Протягом 6,5 років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлово-

офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадсько-
го, соціального та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на 
вул. Регенаторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва.

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 санації у відношенні Емітента не проваджу-
валось.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента) станом на 27.09.2010 року:
№з/п Позикодавець Тип договору № 

договору
Дата укладення 

договору
Дата закінчення 

дії договору
Сума позики в 
доларах СшА

% по 
позиці

Порядок викона
ння

Відомості про 
остаточну суму в 

доларах СшА
1 Неризидент : Бахіасеро 

Ентерпрайзес Лімітед (Кіпр)
Кредитний 

договір
б/н 25.03.2010 01.04.2015 7 997 300,00 11 діючий договір погашення позики 

щоквартально до 01.04.2015
7 997 300,00

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укла-
деним Договором позики № б/н від 25.03.2010 р., не приймалися.

Відсутні кредитні правочини, які не були виконані. 
2.12. Фінансова звітність емітента (тис.грн.):

Баланс
на 31 грудня 2007 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
ряд
ка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом i 080
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
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
первісна вартість 161
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резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0,5 
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230  546,7
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ii 260  547,2
iii. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 547,2 

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300 550,0 
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2,8 
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом i 380 547,2 
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ii 430
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом iii 480
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
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом iV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640  547,2

Звіт про фінансові результати 
за 2007 р. 

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

i. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 

Податок на додану вартість 015 
Акцизний збір 020 

025 
Інші вирахування з доходу 030 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 

Валовий: 
 прибуток 050 
 збиток 055 
Інші операційні доходи 060 0,2
Адміністративні витрати 070 (2,9)
Витрати на збут 080 
Інші операційні витрати 090 (0,1)
Фінансові результати від операційної діяльності: 
 прибуток 100 
 збиток 105 (2,8)
Доход від участі в капіталі 110 
Інші фінансові доходи 120 
Інші доходи 130 
Фінансові витрати 140 

Втрати від участі в капіталі 150 
Інші витрати 160 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
 прибуток 170 
 збиток 175 (2,8)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 190 
 збиток 195 (2,8)
Надзвичайні: 
 доходи 200 
 витрати 205 
Податки з надзвичайного прибутку 210 
Чистий: 
 прибуток 220 
 збиток 225 (2,8)

ii. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 
Витрати на оплату праці 240 
Відрахування на соціальні заходи 250 
Амортизація 260 
Інші операційні витрати 270 2,9
Разом 280 2,9

iii. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 5500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0,51
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

330 -0,51

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2007 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За попередній 
період

Надход
ження

Видаток Надход
ження

Видаток

1 2 3 4 5 6
i. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування 

010 2,8

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 020 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 030
 збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

040

 збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050

Витрати на сплату відсотків 060 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 
до зміни в чистих оборотних активах 

070 2,8

Зменшення (збільшення): 
 оборотних активів 080 0,5
 витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення): 
 поточних зобов'язань 100
 доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 3,3

1 2 3 4 5 6
Сплачені: 
 відсотки 130 X X
 податки на прибуток 140 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3,3
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3,3
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 
 фінансових інвестицій 180 X X
 необоротних активів 190 X X
 майнових комплексів 200
Отримані: 
 відсотки 210 X X
 дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання: 
 фінансових інвестицій 240 X X
 необоротних активів 250 X X
 майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
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Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300

iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження власного капіталу 310 X 550,0 X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 550,0 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X

Інші платежі 360 X X 550,0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 550,0
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 550,0
Чистий рух коштів за звітний період 400 546,7
Залишок коштів на початок року 410 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

420

Залишок коштів на кінець року 430 546,7 X X

ЗВІТ
про власний капітал

за 2007 рік. 
Форма N 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 

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050 
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 -2,8 -2,8
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 
Відрахування до 
Резервного капіталу 

160 

170 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 550,0 550,0
Погашення заборгованості з капіталу 190 

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 
Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 260 
Безкоштовно отримані активи 270 

280 
Разом змін в капіталі 290 550,0 -2,8 547,2
Залишок на кінець року 300 550,0 -2,8 547,2

ПРИМІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2007 рік

I. Нематеріальні активи Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка )

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

Втрати від 
зменшен

ня 
кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці

нена) 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(переоці

неної 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(пере

оцінена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(переоці

неної 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080

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

ii. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд
ка

Залишок на 
початок року

На
ді

йшло 
за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка )

Вибуло за рік Нарахова
но 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 

фінансовою орендою
передані в 

оперативну оренду
первісна 
(пероці

нена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісної 
(пере

оціненої) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(переоціне
на) вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос

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

110

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210

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

250

Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)
 Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

iii. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340

iV. 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

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
відображені:
за собівартістю 

(421)

 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424)

 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

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
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 0,2 0,1
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
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послу-
гами)

(631) 0

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

(632) 0 %

Vi. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 546,7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 546,7

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

Vii. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на початок 
року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
використану 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
Разом 780
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Viii. Запаси
Найменування показника Код 

ряд
ка

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
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації 

(921)

 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд
ка

Всього на 
кінець 
року

у т.ч. за строками не погашення
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

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. 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

Xiii. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2
Нараховано за звітний рік 1300
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

Баланс
на 31 грудня 2008 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом i 080
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
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
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170  114,9
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 546,7 357,1 
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ii 260  546,7 472 
iii. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280  546,7 472 

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300 550  550
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  -3,3 -328 
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом i 380 546,7 222 
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ii 430
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом iii 480
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
Поточні зобов'язання за розрахунками:
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з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610  250
Усього за розділом iV 620  250
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640  546,7 472 

Звіт про фінансові результати 
за 2008 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

i. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 250

Податок на додану вартість 015 
Акцизний збір 020 

025 
Інші вирахування з доходу 030 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 250

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 

Валовий: 
 прибуток 050 250
 збиток 055 
Інші операційні доходи 060 1,7 0,2
Адміністративні витрати 070 (575,2) (3,5)
Витрати на збут 080 
Інші операційні витрати 090 (0,3)
Фінансові результати від операційної діяльності: 
 прибуток 100 
 збиток 105 (323,8) (3,3)
Доход від участі в капіталі 110 
Інші фінансові доходи 120 
Інші доходи 130 
Фінансові витрати 140 
Втрати від участі в капіталі 150 
Інші витрати 160 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
 прибуток 170 
 збиток 175 (323,8) (3,3)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (0,9)
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 190 
 збиток 195 (324,7) (3,3)
Надзвичайні: 
 доходи 200 
 витрати 205 
Податки з надзвичайного прибутку 210 
Чистий: 
 прибуток 220 
 збиток 225 (324,7) (3,3)

ii. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 
Витрати на оплату праці 240 
Відрахування на соціальні заходи 250 0,1
Амортизація 260 
Інші операційні витрати 270 575,2 3,4
Разом 280 575,2 3,5

iii. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2008 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період

За попередній 
період

Надход
ження

Вида
ток

Надход
ження

Ви
даток

1 2 3 4 5 6
i. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

010 323,8 550,2

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 020 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 030
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць 

040

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050
Витрати на сплату відсотків 060 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах 

070 323,8 550,2

Зменшення (збільшення): 
 оборотних активів 080 690,4
 витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення): 
 поточних зобов'язань 100 250 3,5
 доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 764,2 546,7

1 2 3 4 5 6
Сплачені: 
 відсотки 130 X X
 податки на прибуток 140 X 0,9 X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 765,1 546,7
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 765,1 546,7
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
 фінансових інвестицій 180 X X
 необоротних активів 190 X X
 майнових комплексів 200
Отримані: 
 відсотки 210 X X
 дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання: 
 фінансових інвестицій 240 X X
 необоротних активів 250 X X
 майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300
iii. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 575,5 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 575,5
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 575,5
Чистий рух коштів за звітний період 400 189,6 546,7
Залишок коштів на початок року 410 546,7 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 357,1 X 546,7 X

ЗВІТ
про власний капітал

за 2008 рік. 
Форма N 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  550  (3,3)  546,7

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050  550  (3,3)  546,7
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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  (324,7)  (324,7)
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 
Відрахування до 
Резервного капіталу 

160 

170 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 
Погашення заборгованості з капіталу 190 

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 
Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 260 
Безкоштовно отримані активи 270 

280 
Разом змін в капіталі 290 (324,7) (324,7)
Залишок на кінець року 300 (328) 222

ПРИМІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік

I. Нематеріальні активи Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка)

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці

нена) 
вартість

нако
пичена 
амор

тизація

первісної 
(пере

оціненої 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(пере

оцінена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(переоці

неної 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080

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

ii. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд
ка

Залишок на 
початок року

На
ді

йшло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка )

Вибуло за рік На
рахо
вано 
амор
тиза
ції за 

рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(пероці

нена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос

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

110

Будинки, споруди та передавальні 
пристрої

120

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи

200

Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
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 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)
 Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

iii. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340

iV. 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

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
відображені:
за собівартістю 

(421)

 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424)

 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

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
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 1,7 0,3
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
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)

(631) 0

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

(632) 0 %

Vi. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 357,1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 357,1

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено

(691)

Vii. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на початок 
року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
використану 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
Разом 780

Viii. Запаси
Найменування показника Код 

ряд
ка

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
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації 

(921)

 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строками не погашення
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

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
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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 0,9
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 0,9
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 0,9

 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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2
Нараховано за звітний рік 1300
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

Баланс
на 31 грудня 2009 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 6289 
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
 знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудві при консолідації 075
Усього за розділом i 080 6289 
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
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
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1478
за виданими авансами 180  1314
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 357 423 
у т.ч. в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ii 260 472 3215
iii. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 472 9504

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300 550  1550
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  -328 - 1544 
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом i 380 222 6
Частка меншості 385
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Вписуваний рядок — сума страхових резервів 415
Вписуваний рядок — сума часток перестраховиків у 
страхових резервах

416

Вписуваний рядок 417
Вписуваний рядок 418
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ii 430
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом iii 480
iV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500  4900
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  4200
з бюджетом 550  179
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605

Інші поточні зобов'язання 610  250  219
Усього за розділом iV 620  250 9498
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 472 9504 

Звіт про фінансові результати 
за 2009 р. 

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

i. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 250

Податок на додану вартість 015 
Акцизний збір 020 

025 
Інші вирахування з доходу 030 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 250

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 

Валовий: 
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 прибуток 050 250
 збиток 055 
Інші операційні доходи 060 157 1,7
 у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати 070 (1346) (575,2)
Витрати на збут 080 
Інші операційні витрати 090 (3) (0,3)
 у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091

Фінансові результати від операційної діяльності: 
 прибуток 100 
 збиток 105 (1192) (323,8)
Доход від участі в капіталі 110 
Інші фінансові доходи 120 
Інші доходи 130 398
Фінансові витрати 140 (419)
Втрати від участі в капіталі 150 
Інші витрати 160 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
 прибуток 170 
 збиток 175 (1213) (323,8)
 у т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності

176

 у т.ч. збиток від припинення діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (3) (0,9)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 190 
 збиток 195 (1216) (324,7)
Надзвичайні: 
 доходи 200 
 витрати 205 
Податки з надзвичайного прибутку 210 
Частка меншості 215
Чистий: 
 прибуток 220 
 збиток 225 (1216) (324,7)
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 
Витрати на оплату праці 240 21
Відрахування на соціальні заходи 250 8
Амортизація 260 
Інші операційні витрати 270 1317 575
Разом 280 1346 575

iii. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Звіт про рух грошових коштів
за 2009 р.
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період

За попередній 
період

Надход
ження

Ви
даток

Надход
ження

Видаток

1 2 3 4 5 6
i. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

010 1213 323

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 020 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 030
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць 

040

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 398
Витрати на сплату відсотків 060 419 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах 

070 1192 323

Зменшення (збільшення): 
 оборотних активів 080 8217 690
 витрат майбутніх періодів 090
Збільшення (зменшення): 
 поточних зобов'язань 100 398 250
 доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 9011 763
Сплачені: 
 відсотки 130 X 419 X
 податки на прибуток 140 X 3 X 1
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9433 764
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9433 764
ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 
 фінансових інвестицій 180 X X
 необоротних активів 190 X X
 майнових комплексів 200
Отримані: 
 відсотки 210 X X
 дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 4246 X X
Придбання: 
 фінансових інвестицій 240 X X
 необоротних активів 250 X X
 майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 4246
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 4246
iii. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 4900 X X
Інші надходження 330 353 X 574 X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 5253 574
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 5253 574
Чистий рух коштів за звітний період 400 66 190
Залишок коштів на початок року 410 357 X 547 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 423 X 357 X

ЗВІТ
про власний капітал

за 2009 рік. 
Форма N 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  550  328  222

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 
Виправлення помилок 030 
Інші зміни 040 
Скоригований залишок на початок року 050  550  328  222
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  (1216)  (1216)
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Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 
Відрахування до 
Резервного капіталу 

160 

170 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180  1000  1000
Погашення заборгованості з капіталу 190 

200 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 
Вилучення частки в капіталі 240 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих збитків 260 
Безкоштовно отримані активи 270 

280 
Разом змін в капіталі 290  1000  (1216)  (216)
Залишок на кінець року 300  1550  (1544)  6

ПРИМІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2009 рік

I. Нематеріальні активи Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка )

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці

нена) 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(переоці

неної 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(переоці

нена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(пере

оціненої 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(пере

оцінена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

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

ii. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд
ка

Залишок на 
початок року

На
ді

йшло 
за 
рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка )

Вибуло за рік На
рахо
вано 
амор
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(пероці

нена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(переоці

нена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
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

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи

200

Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні 
активи

250

Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
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Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

iii. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 6289
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330
Разом 340 6289

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну 
нерухомість

(341) 0

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

iV. 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

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
відображені:
за собівартістю 

(421)

 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424)

 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

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
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 157 3
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
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 419
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630 398

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)

(631) 0

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

(632) 0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності

(633) 0

Vi. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 422
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 423

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено

(691)

Vii. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок на 

початок 
року

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році

Сторновано 
використану 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
Разом 780

Viii. Запаси
Найменування показника Код 

ряд
ка

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
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації 

(921)

 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд
ка

Всього на 
кінець 
року

у т.ч. за строками не погашення
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

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність

950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)



№217, 19 листопада 2010 р. Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

43

X. 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 3
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 3
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 3

 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

Xiii. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2
Нараховано за звітний рік 1300
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

Баланс
на 30 червня 2010 р. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010
первісна вартість 011
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 6289 10792
Основні засоби:
залишкова вартість 030
первісна вартість 031
знос 032
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055

 первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
 знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудві при консолідації 075
Усього за розділом i 080 6289 10792
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100
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
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1478 3467
за виданими авансами 180  1314  8106
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 423 15369
у т.ч. в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ii 260 3215 26942
iii. Витрати майбутніх періодів 270 137
Баланс 280 9504 37871

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300  1550  1550
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1544 -3310
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом i 380 6 1760
Частка меншості 385
ii. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Вписуваний рядок — сума страхових резервів 415
Вписуваний рядок — сума часток перестраховиків у 
страхових резервах

416

Вписуваний рядок 417
Вписуваний рядок 418
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ii 430
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 23725
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом iii 480 23725
iV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500  4900
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 146
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540  4200 13929
з бюджетом 550  179 380
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605

Інші поточні зобов'язання 610  219 1451
Усього за розділом iV 620 9498 15906
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 9504 37871

Звіт про фінансові результати 
за І півріччя 2010 р. 

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

i. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 3289
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Податок на додану вартість 015 (548)
Акцизний збір 020 

025 
Інші вирахування з доходу 030 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 2741

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 

Валовий: 
 прибуток 050 2741
 збиток 055 
Інші операційні доходи 060 9435 55
 у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності

061

Адміністративні витрати 070 (4884) (501)
Витрати на збут 080 
Інші операційні витрати 090 (9398)
 у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності 

091

Фінансові результати від операційної діяльності: 
 прибуток 100 
 збиток 105 (2106) (446)
Доход від участі в капіталі 110 
Інші фінансові доходи 120 530
Інші доходи 130 350
Фінансові витрати 140 (189)
Втрати від участі в капіталі 150 
Інші витрати 160 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
 прибуток 170 
 збиток 175 (1765) (96)
 у т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

 у т.ч. збиток від припинення діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (1) (2)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
 прибуток 190 
 збиток 195 (1766) (98)
Надзвичайні: 
 доходи 200 
 витрати 205 
Податки з надзвичайного прибутку 210 
Частка меншості 215
Чистий: 
 прибуток 220 
 збиток 225 (1766) (98)
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 
Витрати на оплату праці 240 151 4
Відрахування на соціальні заходи 250 44 2
Амортизація 260 
Інші операційні витрати 270 4689 495
Разом 280 4884 501

iii. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, най-

менування органу, який прийняв рішення: 
Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами ак-

ціонерів Емітента — Протокол №3 від 27.09.2010 р.
Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосу-

ванні брали участь три особи, які наділені правом голосування (100% голосів). З питань по-
рядку денного рішення прийняте одноголосно.

3.2. Мета емісії облігацій:
Напрями використання: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть 

спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансу-

вання І черги будівництва об’єкту «Житлово-офісний торговельний комплекс з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення, з 
підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Киє-
ва» відповідно до умов емісії.

В І черзі будівництва буде споруджено 1 013 квартир площею 64 867 кв.м. 
Основні техніко-економічні показники І черги будівництва об’єкту «Житлово-офісний тор-

говельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального 
та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 
у Дніпровському районі м. Києва»:

№ з/п Показник Од. виміру І черга будівництва
1. Площа забудови м2 16 600,0
2. Поверховість пов. 1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 13
3. Будівельний об’єм м3 37 713
4. Загальна площа, у т.ч.: м2 99 153

4.1. А. Житлової частини м2 87 081
4.2. Б. Вбудовано-прибудованих приміщень, у т.ч.: м2 11 400

4.2.1. - торговельно-розважального центру м2 4 260
4.2.2. - магазинів непродовольчих товарів м2 3 015
4.2.3. - офісних приміщень м2 2 345
4.2.4. - кафе м2 844
4.2.5. - житлово-експлуатаційні організації м2 745
4.2.6. - філій відділень банків м2 191
4.3. В. Окремих інженерних споруд м2 672
5. Площа квартир м2 64 867
6. Кількість квартир, у т.ч.: шт. 1 013

6.1. - 1-кімнатних шт. 372
6.2. - 2-кімнатних шт. 400
6.3. - 3-кімнатних шт. 235
6.4. - 4-кімнатних шт. 6

Будівництво здійснюється на земельної ділянці загальною площею 279 276 кв.м. Цільове 
призначення — для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного торго-
вельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального 
та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом; кадастрові номери 
8000000000:63:127:0001 та 8000000000:63:085:0001. Земельна ділянка відведена Товариству 
на підставі Рішення Київської міської ради від 02.04.2009 р. № 311/1367. Договір оренди зе-
мельної ділянки від 31.08.2009 р., зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що 
зроблено запис від 02.09.2009 року за № 66-6-00542 у книзі записів державної реєстрації до-
говорів та Акт приймання-передачі земельних ділянок від 02.09.2009 р. Договір про внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки від 08.02.2010 р., зареєстрований Головним 
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), про що зроблено запис від 19.02.2010 р. за № 66-6-00554. Основні 
показники проектної документації затверджені Позитивним висновком від 03.12.2010 р. комп-
лексної державної експертизи щодо проекту «Житлово-офісний торговельний комплекс з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного при-
значення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському 
районі м. Києва», виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». Лист-погодження Головного 
управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища № 15-11715 від 
04.11.2009 р. щодо погодження проекту житлово-офісного торговельного комплексу з 
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного при-
значення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському 
районі м. Києва (Лист Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського 
середовища № 15-15136 від 24.12.2009 р. щодо внесення змін до листа погодження від 
04.11.2009 р. № 15-11715). Дозвіл на виконання будівельних робіт № 1818-Дн/С від 
29.12.2009  р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті 
Києві. Договір генерального підряду № 1 від 04.12.2009 р. укладений між ТОВ «К.А.Н. Деве-
лопмент» (що діє на підставі договору про передачу функцій замовника № ВД/01 від 
03.06.2009  р., укладеного з ЗАТ «НЕО ВІТА» та довіреності від 03.06.2009 р.) та ТОВ «К.А.Н. 
Строй» (код за ЄДРПОУ 35310767), Ліцензія на здійснення господарської діяльності, пов’язаної 
із створенням об’єктів архітектури Серія АВ № 406947, видана Міністерством регіонального 
розвитку та будівництва України 15.05.2008 р. (Строк дії до 15.05.2013 року). Проектна та ко-
шторисна документація розроблена ТОВ «Архіматика» (код за ЄДРПОУ 33783799).

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадрат-
них метрів, а саме 1013 квартир площею 64 867 кв.м. Погашення облігацій здійснюється шля-
хом отримання квартир у житлових будинках І черги будівництва об’єкту «Житлово-офісний 
торговельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціально-
го та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Регенератор-
ній, 4 у Дніпровському районі м. Києва», відповідно до чинного Договору про участь у будів-
ництві об’єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.
Забезпечення Облігацій: добровільне страхування фінансових ризиків.
3.2.1. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску обліга-

цій, для покриття його збитків:
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ 

ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А ТАКОЖ ДЛЯ 
ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.3. Параметри випуску:
3.3.1. Характеристика облігацій:
Товариство здійснює відкрите (публічне) розміщення іменних цільових забезпечених об-

лігацій (надалі — Облігації або Облігація), виконання зобов’язань за якими передбачається 
об’єктом нерухомості житлового будівництва, для фінансування якого залучаються кошти 
фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються. Емісія 
здійснюється серією A за номерами з № 0000001 по № 2270366, серією В за номерами з 
№ 0000001 по № 1363220, серією С за номерами з № 0000001 по № 1491894, серією D за 
номерами з № 0000001 по № 1362220.

3.3.2. Кількість облігацій за видами та формою випуску:
Загальна кількість Облігацій, що планується розмістити: 6 486 700 штук. Із них:
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Серія Тип облігацій Кількість облігацій, шт.
A іменні, цільові, забезпечені 2 270 366
B іменні, цільові, забезпечені 1 362 220
C іменні, цільові, забезпечені 1 491 894
D іменні, цільові, забезпечені 1 362 220

3.3.3. Форма існування облігацій:
Форма існування облігацій — бездокументарна.
3.3.4. Права, що надаються власникам облігацій:
а) при погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту 

нерухомості, отримати у власність квартиру відповідної площі згідно серії та кількості обліга-
цій (одна облігація серії A, B, C, D надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного 
метру площі обраної квартири у житлових будинках І черги будівництва об’єкту «Житлово-
офісний торговельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, 
соціального та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Реге-
нераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва»;

б) інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.
Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
3.3.5. Загальна номінальна вартість усіх серій облігацій: 
Загальна номінальна вартість облігацій, що планується розмістити 437 138 713,00 грн. Із них:

Серія Тип облігацій Кількість 
облігацій, шт.

Загальна номіналь
на вартість серії, 

грн.

Номінальна 
вартість однієї 
облігації, грн.

A іменні, цільові, забезпечені 2 270 366 152 999 964,74 67,39
B іменні, цільові, забезпечені 1 362 220 91 800 005,80 67,39
C іменні, цільові, забезпечені 1 491 894 100 538 736,66 67,39
D іменні, цільові, забезпечені 1 362 220 91 800 005,80 67,39

3.3.6. Серії та порядкові номери облігацій різних серій:
п/н Серія Порядковий номер
1. A з № 0000001 по № 2270366
2. B з № 0000001 по № 1362220
3. C з № 0000001 по № 1491894
4. D з № 0000001 по № 1362220

3.4. Забезпечення облігацій:
3.4.1. Вид забезпечення: добровільне страхування фінансових ризиків.
3.4.2. Розмір забезпечення: 437 138 713 грн. 00 коп.
3.4.3. Реквізити страховика.
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Енестра».
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 21, офіс 406.
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних 

осіб  — підприємців: 21606847.
3.4.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення.
Договір добровільного страхування фінансових ризиків №385/09 від 27.09.2010 р. (нада

лі — «Договір страхування»).
3.4.5. Істотні умови договору страхування.
Сума забезпечення: 437 138 713 грн. 00 коп.
Строк виконання договору: діє до повного виконання Страхувальником своїх зобов’язань 

перед Вигодонабувачем, проте не пізніше, ніж до «24:00» годин за Київським часом «26» бе
резня 2016 р. (закінчення строку загальної позовної давності згідно ст. 257 Цивільного кодек
су України).

Витяг з Договору добровільного страхування фінансових ризиків №385/09 від 
27.09.2010 р.:

«6. Перелік страхових випадків.
6.1. Страховим випадком є подія, яка настала під час та на території дії Договору страху-

вання, внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених умовами Договору 
страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодо-
набувачем в частині прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власність кварти-
ри відповідної площі згідно серії та кількості облігацій у житлових будинках І черги будівни-
цтва об’єкту «Житлово-офісний торговельний комплекс з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення, з підземним та над-
земним паркінгом на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва» при настанні 
строку погашення облігацій у порядку та в терміни, які передбачені Рішенням про відкрите 
(публічне) розміщення облігацій.

6.2. Страховий ризик — певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:

- банкрутство чи ліквідація Страхувальника (емітента цінних паперів);
- неплатоспроможність Страхувальника (емітента цінних паперів) на момент погашення 

облігацій здійснити погашення облігацій. <…>
11. Умови здійснення страхових виплат.
11.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику заяву про 

настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про на-
стання страхового випадку і про розмір збитку:

оригінал Договору страхування;
судове рішення або висновок незалежного експерта (аудиторський висновок);
оригінали платіжних доручень;
акти виконаних робіт чи наданих послуг;
копії листування між Страхувальником та його контрагентом по Угоді;
усі інші документи на вимогу Страховика, які дають змогу встановити розміри збитків, які 

підлягають відшкодуванню.
11.2. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування
11.2.1. Під збитком за цим договором розуміється сума непередбачених збитків, яких за-

знав Страхувальник внаслідок настання страхового випадку. 
11.2.2. Розмір збитків визначається у вигляді різниці між фактичними витратами Страху-

вальника, яких він зазнав при настанні страхового випадку, та витратами, які були запланова-
ні до настання страхового випадку.

11.2.3. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страхо-
виком таким чином:

1). При розгляді судом обставин, пов’язаних із настанням страхового випадку — на під-
ставі рішення суду (арбітражного суду);

2). При відсутності суперечки — на підставі документів і розрахунків, поданих Страхуваль-
ником, а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків експертів, банків-
ських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів, юридичних і аудиторських фірм.

При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов’язані зі страховим випадком, 
до правоохоронних органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформа-
цією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з’ясовувати причини і 
обставини страхового випадку.

11.2.4. Розмір страхового відшкодування встановлюється після визначення розмірів збит-
ку (дорівнює розміру прямих збитків з врахуванням франшизи).

11.3. Виплата страхового відшкодування
11.3.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений Дого-

вором страхування (30 робочих днів) після прийняття рішення про виплату на підставі заяви 
Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір 
зазнаних Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком 
або уповноваженою ним особою.

11.3.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, але не 
більше загальної номінальної вартості облігацій, які залишаються непогашеними Страхуваль-
ником після закінчення строків погашення облігацій, встановлених проспектом емісії цільових 
облігацій. При нанесенні шкоди декільком Вигодонабувачам Страховик виплачує відшкоду-
вання в межах страхової суми кожній особі окремо, а розмір страхового відшкодування визна-
чається по оплаченим даною особою цільовим облігаціям. Виплата страхового відшкодування 
здійснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам — власникам цільових облігацій, 
які пред’явили їх до погашення.

11.3.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі документи та повідомити 
його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування.

11.3.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє 
Страхувальника права на одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то 
Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику одержану суму.

11.3.5. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, 
якщо Страхувальник (особа, яка перебуває з ним у трудових відносинах):

1). Здійснив навмисний злочин, який перебуває в прямому причинному зв’язку із страхо-
вим випадком;

2). Повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування;
3). Одержав відповідне відшкодування збитку від особи, винної в заподіянні цього збитку.
11.3.6. Рішення про виплату або відмову в страховій виплаті приймається Страховиком в 

термін, не більший 30 днів після отримання заяви Страхувальника на виплату страхового від-
шкодування та документів, що засвідчують факт настання страхового випадку, і повідомля-
ється Страхувальнику в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови у 
зазначений термін.

11.3.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову 
суму, зазначену у Договорі страхування.

11.3.8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги 
Страхувальника до осіб, винних в заподіянні збитків Страхувальнику».

3.4.6. Відомості про існування між Емітентом та страховиком відносин контролю, укладе-
них правочинів тощо.

Між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує. 
3.4.7. Порядок дій власника облігацій при настанні страхового випадку.
Власники облігацій при настанні страхового випадку, визначеного в п. 6 Договору страху-

вання, протягом строку погашення облігацій звертаються до Емітента з відповідними заявами 
про виплату страхового відшкодування. Емітент, згідно п. 11.1 Договору страхування, надає 
Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, 
які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 11.3.1 
Договору страхування, протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про виплату на 
підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють ви-
значити розмір зазнаних Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається 
Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове відшкодування, але не біль-
ше номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата страхового відшкодування власни-
кам облігацій здійснюється згідно даних Зведеного облікового реєстру власників облігацій, 
який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, 
та надається на дату початку погашення облігацій.

3.4.7. Фінансова звітність страховика — Приватного акціонерне товариство «Cтрахова 
компанія «Енестра» за 2009 рік (тис. грн.):

Баланс
на 31 грудня 2009р. 

 Форма № 1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 2 1
первісна вартість 011 2 2
накопичена амортизація 012 1
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 12 19
первісна вартість 031 45 56
знос 032 33 37
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
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які обліковуються за методом участі в капіталі інших підпри-
ємств

040

інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом i 080 14 20
ii. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1 1
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 1`040 2`709
первісна вартість 161 1`040 2`709
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 27
Поточні фінансові інвестиції 220 12`537 21`269
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 6`629 6`086
у т. ч. в касі 231
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ii 260 20`225 30`092
iii. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 20`239 30`112

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
i. Власний капітал
Статутний капітал 300 10`030 10`030
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 13 13
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7`498 14`429
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом i 380 17541 24472
Частка меншості 385
ii. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410

415 32`032 29`404
416 29`344 24`514
417
418

Цільове фінансування 420
Усього за розділом ii 430 2`688 4`890
iii. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом iii 480
iV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями

510

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 565
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 9 184
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605

Інші поточні зобов'язання 610 1 1
Усього за розділом iV 620 10 750
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 20`239 30`112

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2009 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код 

рядка
За 

звітний
період

За 
попередній

період
1 2 3 4

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг)

010 6`377 7`124

Податок на додану вартiсть 015 - -
Акцизний збiр 020 - -

025
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг)

035 6`377 7`124

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 - -
Валовий :
 прибуток 050 6`377 7`124
 збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - 224
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 - -

Адміністративні витрати 070 317 301
Витрати на збут 080 -
Інші операційні витрати 090 10 262
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності : - -
 прибуток 100 6`050 6`785
 збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 21 13
Інші доходи 130 25`579 44`922
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 24`439 44`179
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:

- -

 прибуток 170 7`211 7`541
 збиток 175 - -
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

176 - -

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності

177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 280 232
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності : - -
 прибуток 190 6`931 7`309
 збиток 195 - -
Надзвичайні : - -
 доходи 200 - -
 витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частки меншості 215 - -
чистий : - -
 прибуток 220 6`931 7`309
 збиток 225 - -
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 - -
Витрати на оплату праці 240 59 39
Відрахування на соціальні заходи 250 22 15
Амортизація 260 5 7
Інші операційні витрати 270 241 502
Разом 280 327 563

iii.Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За попередній
період

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

330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
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Звіт про рух грошових коштів
За 2009 рік 
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За попередній 
період

Надхо
дження

Вида
ток

Надхо
дження

Вида
ток

i. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування

010 7`211 - 7`541 -

амортизацію необоротних активів 020 5 Х 7 Х
збільшення (зменшення) забезпечень 030 2`202 - 495 -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
різниць

040 - - 1 -

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 - 1`161 - 756
Витрати на сплату відсотків 060 - Х - Х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах

070 8`257 - 7`288 -

Зменшення (збільшення):
оборотних активів 080 - 1`678 - 1`038
витрат майбутніх періодів 090 - - - -
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 565 - - -
доходів майбутніх періодів 110 - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120 7`144 - 6`250 -
Сплачені:
відсотки 130 Х - Х -
податки на прибуток 140 Х 106 Х 299
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 7`038 - 5`951 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 7`038 - 5`951 -

ii. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 24`040 Х 44`922 Х
необоротних активів 190 - Х - Х
майнових комплексів 200 - - - -
Отримані:
відсотки 210 - Х - Х
дивіденди 220 - Х - Х
інші надходження 230 11 Х - Х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 Х 31`631 Х 55`302
необоротних активів 250 Х 11 Х 3
майнових комплексів 260 Х - Х -
Інші платежі 270 Х 11 Х -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 7`602 - 10`383
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 7`602 - 10`383
iii. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - Х - Х
Отримані позики 320 - Х - Х
Інші надходження 330 21 Х 13 Х
Погашення позик 340 Х - Х -
Сплачені дивіденди 350 Х - Х -
Інші платежі 360 Х - Х -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 21 - 13 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 21 - 13 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 - 543 - 4`419
Залишок коштів на початок року 410 6`629 Х 11`049 Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - 1
Залишок коштів на кінець року 430 6`086 Х 6`629 Х

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИй КАПІТАЛ
за 2009 р.
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 10`030 - - 13 7`498 - - 17`541
Коригування : - - - - - - - - -
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - 
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - 
Інші зміни 040 - - - - - - - - 
Скоригований залишок на початок року 050 10`030 - - 13 7`498 - - 17`541
Переоцінка активів : - - - - - - - - -
Доцінка 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 - - - - - 6`931 - - 6`931
Розподіл прибутку : - - - - - - - - -
Виплати власникам (девіденди) 140 - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - 
Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - - - - - 

170 - - - - - - - - 
Внески учасників : - - - - - - - - -
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - 
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - 

200 - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вилучення капіталу : - - - - - - - - -
Викуп акцій(часток) 210 - - - - - - - - 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - 
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - 
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі : - - - - - - - - -
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - 
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - 

280 - - - - - - - - 
Разом змін в капіталі 290      6`931   6`931
Залишок на кінець року 300 10`030   13 14`429   24`472

ПРИМІТКИ ДО РІчНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2009 рік

I. Нематеріальні активи Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код 
ряд
ка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка )

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік

Втрати від 
зменшен

ня 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна 
(пероці

нена) 
вартість

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(пере

оціненої 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(пере

оцінена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

первісної 
(пере

оціненої 
вартості)

накопи
ченої 

аморти
зації

первісна 
(пере

оцінена 
вартість)

накопи
чена 

аморти
зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
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Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050

060
Інші нематеріальні активи 070 2 1 2 1
Разом 080 2 1 2 1
Гудвіл 090

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

ii. Основні засоби
Групи основних засобів Код 

ряд
ка

Залишок на 
початок року

Надій
шло за 

рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка )

Вибуло за рік Нара
ховано 
амор
тизації 
за рік

Втрати 
від 

змен
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

у тому числі
одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду
первісна 
(пероці

нена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісної 
(переоці

неної) 
вартості

зносу первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
вартість

знос первісна 
(пере

оцінена) 
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

Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі)

150 45 33 11 4 56 37

Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи

200

Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні 
активи

250

Разом 260 45 33 11 4 56 37

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

iii. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код 

рядка
За рік На кінець 

року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 11
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
засобів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 11

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

iV. 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 104442 20882
облігації 400
інші 410 387
Разом (розд. А + розд. Б) 420 104442 21269

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції 
відображені:
за собівартістю 

(421)

 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(424) 21269

 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю (426)

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
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення

480

Інші операційні доходи і витрати 490 10
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
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 21
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570 25579 23638

Доходи від об'єднання підприємств 580
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Vii. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код 

рядка
Залишок 

на початок 
року

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
використану суму 

у звітному році

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці забезпечення

Залишок на 
кінець рокунараховано 

(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 реструкту-
ризацію

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

760 32032 -2628 29404
770 -29344 4830 -24514

Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780 2688 2202 4890

Viii. Запаси
Найменування показника Код 

ряд
ка

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
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети

880 3 3

Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920 1 5 5

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
відображених за чистою вартістю реалізації 

(921) 1

 переданих у переробку (922)
 оформлених в заставу (923)
 переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

iX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд
ка

Всього на 
кінець 
року

у т.ч. за строками не погашення
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 2709 2709

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність

950 27 27

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)

X. 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 280
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 280
 у тому числі:
поточний податок на прибуток

1241 280

 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

Xiii. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

1 2
Нараховано за звітний рік 1300 5
Використано за рік — усього 1310 5
в тому числі на:
будівництво об’єктів

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5
 з них машини та обладнання 1313
 придбання (створення) нематеріальних активів 1314
 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316
1317

4. Порядок розміщення облігацій:
4.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.
Розміщення емітованих облігацій відбуватиметься за адресою: Відкрите акціонерне това

риство «Київська міжнародна фондова біржа» 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36В, 5 
(п’ятий поверх).

Емісія включає серії облігацій з наступними строками розміщення:
Серія Дата початку розміщення Дата закінчення розміщення

A 29.11.2010 28.11.2011
B 29.11.2010 28.11.2011
C 29.11.2010 28.11.2011
D 29.11.2010 28.11.2011

Дострокове закінчення розміщення серії облігацій можливе лише за умови розміщення 
100% кількості Облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення розміщення 
облігацій приймається Генеральним директором Товариства.

Результати розміщення та звіт про результати розміщення затверджується Генеральним 
директором Емітента та засвідчується підписами та печатками Аудитора, Депозитарія та Біржі.

4.2. Умови розміщення:
Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. Облігації 

серії А, B, C, D реалізуються Лотами. Лот — визначена кількість облігацій відповідної серії, яка 

Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 X
Списання необоротних активів 620 X
Інші доходи і витрати 630 801

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)

(631) 72810

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

(632) 0 %

Vi. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650 86
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 6000
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 6086

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено

(691)
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пропорційна визначеній в проектній документації площі квартири. Розмір Лоту та його харак-
теристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об’єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не 
закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента. Це при-
міщення (квартиру) Емітент зобов’язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом 
укладення Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості (укладається в день укла-
дення договору купівлі-продажу облігацій). Емітент несе відповідальність відповідно до До-
говору про участь у будівництві об’єкту нерухомості та чинного законодавства по виконанню 
своїх зобов’язань щодо передачі відповідного приміщення (квартири), закріпленого в Догово-
рі про участь у будівництві об’єкту нерухомості, власнику облігацій при виконанні цим власни-
ком своїх зобов’язань за цим договором.

Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові 
кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо надання приміщення (квартири) у влас-
ність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та визначаються характе-
ристики Лоту облігацій відповідної серії, а також містить порядок, умови та строки передачі 
власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов’язки сторін та інші додаткові умови, 
що не суперечать Проспекту емісії облігацій. В Договорі про участь у будівництві об’єкту не-
рухомості зазначається, що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій відповідної серії 
власник втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним квартири.

Розміщення облігацій Емітент проводиться відповідно до «Правил Київської міжнародної 
фондової біржі», затверджених рішенням ДКЦПФР України № 1410 від 11.11.2009р. 

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цін-
них паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних папе-
рах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що передбачені 
Проспектом емісії облігацій.

4.3. Організатор торгівлі цінними паперами.
Найменування організатора торгівлі цінними паперами: ВАТ «Київська міжнародна фон-

дова біржа».
Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх).
Тел./факс: 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86.
Код ЄДРПОУ: 20064500.
Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстроване Голосіївською районною у 

місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997 р.
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професій-

ної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку 
серія АВ № 483650 від 08.09.2009 р.

4.4. Найменування андеррайтера: Емітент не буде залучати андеррайтера до відкритого 
(публічного) розміщення облігацій.

4.5. Порядок оплати облігацій:
Запланований ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) — за ціною, не 

меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій — 100%. У разі 
розміщення хоча б одного Лоту облігацій серій A, B, C, D розміщення облігацій є таким, що 
відбулося. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від 
попиту та ринкових умов під час купівлі –продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті 
України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом пере-
рахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за раху-
нок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов’язкових 
платежів; фізичними особами — за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного 
договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій 
на рахунок Емітента: № 2600500004027 в ПАТ КБ «ПРАВЕКСБАНК», МФО 321983.

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну розміщення від-
повідної серії. 

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних папе-
рах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором 
купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у 
кількості, встановленій договором.

4.6. Затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення.
Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення та звіту про результати від-

критого (публічного) розміщення облігацій здійснюється Генеральним директором Емітента.
4.7. Запланована ціна продажу облігацій:
На біржах: ціна розміщення облігацій встановлюється в залежності від попиту та пропо-

зиції, але розміщення облігацій відбувається за ціною, не меншою за номінальну вартість об-
лігацій.

Запланований обсяг розміщення облігацій — 100%. У разі розміщення хоча б одного Лоту 
облігацій серій A, B, C, D розміщення облігацій є таким, що відбулося. 

4.8. Умови та дата закінчення обігу Облігацій:
Початок обігу облігацій — обіг облігацій дозволяється тільки після реєстрації Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шля-
хом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігації у друкованих ви-
даннях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друковано-
му виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серія Дата закінчення обігу
A 04.11.2012
B 11.11.2012
C 18.11.2012
D 25.11.2012

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти 
України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно 
обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж Облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лота-
ми, які відповідають площі певної квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір Лоту — кількість облігацій 
у Лоті пропорційна площі квартири, визначеної в проектній документації на квартиру. Розмір 

Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві 
об’єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-інформаційних системах 
облігації продаються Лотами. Лот є неподільним. 

Після купівлі-продажу Лоту облігацій на вторинному ринку, новий власник повинен уклас-
ти з Емітентом Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості на своє ім’я, при цьому 
попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квартиру, що була закріплена за ним.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що 
відкриті у зберігачів. Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен 
відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані об-
лігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у 
зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій 
та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон’юнктури ринку 
та може бути як вище так і нижче номінальної вартості. 

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має пра во надати обліга-
ції Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає мож ливість їх прийняття для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власни ка облігацій, влас-
ник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту 
для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної 
особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний 
код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень 
від Емі тента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для 
здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред’являє для викупу, серія та порядкові 
номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відпо-
відний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника об лігацій); 
ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на під-
ставі якого діє такий представник, з обов’язковим додаванням як додатків оригінального при-
мірнику такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нота-
ріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права 
власності на облігації;

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата 
видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків; адреса місця реєстрації 
та адреса фактичного місце проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емі-
тента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здій-
снення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові но-
мери таких облігацій; ціну придбання об лігацій та підставу придбання (посилання на 
відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника об-
лігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підпи-
сання заяви представником — посилання на документ, на підставі якого діє такий представ-
ник, з обов'язковим додаванням як до датку оригінального примірнику такого документу або 
його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що 
підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну 
оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповно важеним пред-
ставником.

Для власника облігацій — юридичної особи — повідомлення обов'язково має містити 
відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповнова женого органу/особи (з поси-
ланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представ-
ник власника Об лігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печат ки 
такого представника та підпис уповноваженого органу/особи пред ставника (з посиланням на 
документ, на підставі якого діє такий упов новажений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особис то або уповно-
важеним представником за адресою: м. Київ, Дніпровський рн, вул. Регенераторна, 4,  
ЖК «Комфорт Таун», відділ продажу, тел. (044) 364 64 64.

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облі-
гації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке 
повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає 
рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідом лення від влас-
ника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймаєть ся Наглядовою 
Радою Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє 
власника облігацій пись мово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або 
вру ченням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди Емітента 
на викуп облігацій у власника таких облігацій, ви куп облігацій здійснюється Емітентом про-
тягом 90 днів від дати прийняття Наглядовою Радою Емітента рішення про викуп облігацій за 
договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. 

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на 
рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викуповує облігації за 
договірною вартістю.

В термін, указаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпо-
рядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на ра хунок Емітента. Емітент, 
в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, указаний в договорі купівлі-продажу.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу об лігацій на підставі рі-
шення Наглядової Ради Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою про позицію викупити 
облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому 
виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомлен-
ням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні влас ника 
Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вка заному виданні або отри-
мання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з влас-
ником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емі тенту для викупу, 
власник облігацій повинен звернутися до Емітента про тягом 45 днів від дати розміщення Емі-
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тентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про 
викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій 
надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на 
рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі 
купівлі-продажу. Емітент викуповує облігації за договірною вартістю.

5. Порядок виплати доходу за облігаціями.
Доход за облігаціями не виплачується.
6. Порядок погашення Облігацій:
6.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення Облігацій: 
Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою: м. Київ, Дні

провський рн, вул. Регенераторна, 4, ЖК «Комфорт Таун», відділ продажу, тел. (044) 364 64 64.
Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

п/н Серія Дата початку погашення Дата закінчення погашення
1. A 05.11.2012 05.03.2013
2. B 12.11.2012 12.03.2013
3. C 19.11.2012 19.03.2013
4. D 26.11.2012 26.03.2013

6.2. Умови та порядок надання товарів:
Одна облігація серії A, B, C, D надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного 

метру площі обраної квартири у житлових будинках І черги будівництва об’єкту «Житлово-
офісний торговельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, 
соціального та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом на вул. Реге-
нераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва», відповідно до чин ного Договору про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості.

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту об лігацій в кількості, що 
розраховується як площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помноже-
на на сто та чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Отримання при-
міщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об’єкту неру-
хомості, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на 
відповідне приміщення (квартиру) в залежності від серії та кількості облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами 
по відомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної площі квартир, отримані 
від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Пога-
шення облігацій відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику обліга-
цій відповідної кількості квадратних метрів площі квартири, обраної власником Лоту облігацій 
та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Одна об-
лігація надає право на отримання 0,01 кв. м. площі квартири, зазначеної у Договорі про участь 
у будівництві об’єкту нерухомості. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних Зведе-
ного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі Зведений обліковий реєстр), 
який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, 
та надається на дату початку погашення. При погашенні облігацій власник облігацій повинен 
протягом двох тижнів після дати початку погашення серії облігацій перерахувати облігації від-
повідної серії, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок 
Емітента в Депозитарії. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) 
день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій перено-
ситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі 
відповідного об’єкту нерухомості (квартири). Подальше оформлення документів на право 
власності на об’єкт нерухомості (квартиру) здійснюється відповідно до чинного законодав-
ства. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються по вністю виконаними в день 
підписання з власником акту приймання-передачі об’єкту нерухомості (квартири), визначено-
го в Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Оформлення права власності на 
об’єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може 
здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об’єкт нерухомості (квартира), зазначені у відповідному Договорі про участь у 
будівництві об’єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у 
власність такого об’єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій 
(Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об’єкту 
нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості, що укладається між емітентом та 
власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі 
об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фак тично виявля-
ється більша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, власник облігацій зобов’язаний здій-
снити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про 
участь у будівництві об’єкту нерухомості. 

У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвента ризації, в приміщен-
ні (квартирі) фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, емітент 
повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановлено-
му у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості У разі невиконання 
чи несвоєчасного виконання емітентом зобов'язань по облігаціях, страховик зобов’язаний ви-
конати забезпечені страхуванням зобов’язання протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 
моменту отримання такої вимоги згідно умов Договору добровільного страхування фінансо
вих ризиків №385/09 від 27.09.2010 р. 

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька осіб, то при 
їх погашенні такі власники зобов’язані пред’явити до погашення Лот облігацій та отримати 
об’єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості при 
пред’явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об’єкт не-
рухомості відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як вико-
нання зобов’язань Емітента. 

6.3. Умови та порядок дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій:
У разі, якщо введення в експлуатацію житлових будинків І черги будівництва об’єкту 

«Житлово-офісний торговельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями гро-
мадського, соціального та торгівельного призначення, з підземним та надземним паркінгом 
на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва», буде здійснено раніше дати по-
чатку по гашення облігацій, то Наглядова Рада Емітента приймає рішення про дострокове по-

гашення випуску (серії) облігацій. Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників 
облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення 
випуску (серії) облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголо-
шення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та у місцевій 
пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) 
облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення випуску 
(серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними спо-
собами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення випуску (серії) облігацій до по-
гашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроко-
вому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

6.4. Дії, що проводяться у разі несвоєчасного подання випуску (серії) облігацій для пога-
шення, дострокового погашення:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підляга-
ють погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах 
Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири), то по-
гашення облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири) здійснюється за 
особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій 
до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій за адре-
сою: м. Київ, Дніпровський рн, вул. Регенераторна, 4, ЖК «Комфорт Таун», відділ продажу, 
тел.  (044) 364 64 64.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов’язку передати власнику об-
лігацій відповідне приміщення (квартиру). Таке приміщення (квартира) може бути відчужені 
Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими 
коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою 
про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що під-
лягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного 
чинним законодавством.

6.5. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення 
дефолту:

В разі неспроможності Емітента виконати зобов’язання у строк погашення, встановлений 
даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом 
строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою не-
платоспроможність в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законо-
давством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом Украї-
ни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а Страхо-
вик — діє відповідно до умов Договору добровільного страхування фінансових ризиків 
№385/09 від 27.09.2010 р.

7. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: 
Емітент раніше облігацій не випускав.
8. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконав-

чого органу емітента.
У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному капіталі Емі-

тента.
9. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.
Юридична особа: Компанія «ПЕССАРКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» — 76,1291% статутного капі-

талу Емітента.
Юридична особа: ПАТ СК «ГЕСТА-ЖИТТЯ» — 14,5935% статутного капіталу Емітента.
10. Відомості про депозитарій.
Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» 
Код за ЄДРПОУ: 35917889.
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. 
Телефон/Факс: 238-61-92, 238-61-93.
Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних 

паперів, термін її дії: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про-
фесійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів» 
серії АВ №498004 видана 19.11.2009 р. Місце і дата проведення державної реєстрації депози-
тарія: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 14.05.2008 р.

11. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії, та про 
осіб, відповідальних за проведення аудиту.

Генеральний директор Емітента — Вальчук Юрій Леонідович.
Головний бухгалтер Емітента — Давидовська Євгенія Павлівна.
Аудитор: фізична особа — підприємець Красільніков Костянтин Рудольфович;
Ідентифікаційний номер — 2465002992;
Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстрований Дніпровською районною 

у місті Києві державною адміністрацією за №20670000000139170 від 18.12.2002 р.;
Місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр. П.Тичини, 5-А, кв. 109;
Тел./факс: 044 501 26 41;
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: 

№4175 виданого рішенням №191/3 Аудиторської палати України від 26.06.2008 р.;
Сертифікат аудитора: серія А №005304 виданий Аудиторською палатою України від 

27.06.2002 р., чинний до 27.06.2012 р. 
12. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або прода-

ються цінні папери Емітента.
Цінні папери Емітента не продавались і не продаються на жодному організаторі торгівлі 

цінними паперами.
13. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені обліга-

ції Емітента.
Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу 

жодного організатора торгівлі цінними паперами.
14. Застереження: Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

Генеральний директор ПрАТ «НЕО ВІТА»  Ю.Л.Вальчук

Аудитор      К.Р.Красільніков




