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{,u noqaHHq e HauioHaJrbHy mouiciro
s rliHHux nauepin ra Qou4onoro pI,IHKy

KopucrynaqaM Qinanconoi sniruocri Tonapucrna
r o6uexenoro ni4noniAalrnicrro <<Tepuropiarsne
rrrixrocuoAapue o6' e4HaHHq dIIKO-XOJIAIHI)

PogAir <<3eiT rrloAo ayArrry Qinanconoi sBiTHocril)

[ynrxa ir :acrepexceuHfl M

Mu nporenLr ayqrrr piuuoi Sinancoeoi ssirHocri Tonapucrea g o6uexeHoro siAnoeiAanrsicrro
"Tepuropialrue uiNrocroAapqe o6'e4Hanns "IIIKO-XOJIAIHf" (na4ani - <Tonapucrno>>), .axa

BKnroqa€ BalaHc (3nir upo $iHauconuft cran) craHoM na 31 .12.2019 poK), 3nir upo (fiHanconi
pe3ynbrarr.r (3nir npo cyxyuirzfi aoxi,q), 3eir npo plx rpornoeux xomrin (sa np.arr,rulr rr,rero4orr,r),

3eir npo eracuufi raniral :a pir<, u1o :axiuuuBc.f, 3a3HaqeHoro Aaroro, ra llpuniroK Ao SiHancoroi
seirHocri:a nepio4 s 01.01 .2019 poKy no 3I.I2.20I9 poKy, BKJrroqaroqu crucruit BI4KJIaA

3Harryuux o6rironux uorirur.
Ha Haury AyMKy, 3a BrrHrrKoM Mo)KJrr4Boro BrInI,rBy rrrzraHb, orrrlcaHl4x n po:4ini <OcHosa

Anr AyMKr4 i: sacrepelKeHHrM)) Harrroro 3niry, nepenipena Siuaucona ssirHicm Tonapucrna :
o6laexeuoro ni4noni4anruicrro "Tepuropiamne rraixrocnoAaprle o6'eAnanns "JIIKO-XOJIAIH|",
rrlo AoAaerrca, ni4o6pax(ae 4ocroniprio, n ycix cytreBrrx acrreKTax niAnoei,4uo .qo 3acrocosauoi
rouqenryaruHoi ocHoBr{ Qinauconoro snirynauux ra :aailae [paB.4ktBy ra HeynepeA)KeHy

inQopuaqirc npo SiHaHconnft crau Toeapucrna Ha 31 rpyanr 2019 poxy, ra ii rpiuancoei
pe3ynbrarr4 i rpouroei rroroKrr :a pir, uo sariu.{uBcfl. 3a3HarreHoro .rarolo, eiAnoeiAHo Ao

MiNnapo4Hrrx craHAaprin $inancoeoi ssirHocri (na4ani - MCO3).
Ocnosa Ars AyMKU i: :acrepexeHHsM
3a pesy.rrlraraMr ayAktropcbroi uepeniprcr,r (fiuaucosoi seirHocri Tonapucrna sa 2019 pilc

Ayazrop 3a3Har{ae Hacry[He:
1) npu na-fleHocri 4e6iropcrroi sa6oproeaHocri n cyni 25 044 Tr.rc. rpu. craHoM na 31

rpyAH.s 2019 pory, crpoK Br4HLrKHeHHg sxoi repeBr.ruye pir<, pesepn cyrtrinnux 6oprin, qo
HapaxoBaHnir Io 2019 poxy cKnaAaB MeHrxe 0,5Yo nil cyMu raKoi sa6opronanocri. Pe:epn
cynruinunx 6oprin y 2019 poqi ne HapaxoByBaBcr. Ha 4yrvmy ayAlaropin, IIe He Aae 3MorL
crBepAlryBarrz, ruo Tonapucrno Aifiuro orprrMae n nafi6yruboMy eia 4e6iropcrroi
:a6opronanocri eronortiuuy Br4roAy n po:rr,ripi 6arancoeoi naprocri raxoi sa6opronauocri. Kpiu
rofo, po3Kpu'rrs. in$opuaqii npo 4e6iropcrr<y sa6oproeanicrr na 31.12.2019 poKy He s noeHifr
rripi nignoniAae suNaoraM HapaxyBaHH.rr pe3epBy KpeArdrHrrx :6zrr<is (naparpa$ B 5.5.35 MC@3 9
< @iuaHcoei iucrpyrr,reuru>).

2) r{acrrHy arrvsin Tonapucrna craHoM Ha 31 rpyAHf, 2019 poKy cKJla.4alorb iumi
-toBrocrpoKoni (fiuaucoei iHnecrrqii y nurnx4i ropuopau,rBHlrx npaB B posuipi | 332 ruc. rpH., Ha

xiHerlr gsirHoro nepio4y nepeoqinxa inuiux AoBrocrpoKoBrix Qinancoezx insecrrqifi 3a

crrpaBeAnlrBoro napricrro He 6yta :Aificnena. [o Br4cJroBJreHHs ay.4uropcrxoi AyMKLI i:
3acrepexeHHqM [pu3Bis Naoxrusufi snrus KoprrryBaHb, rrlo MoTJIL.I 6 6yru uorpi6nurr,rrz, rxrqo 6
Toeapucrno :4iitc*oea:ro noAanbrrry oqinry loBfocrpoKoBr.rx $iuanconux insecruqifi, ilIo
.'r,5.rixoelrorbcf, Ha 6araHci crauoM ua 31.12.2019 poKy 3a crrpaBeAnr{noro napricrro. Puurosi
-{u'rrHpyB4HH.rr ro 3a3HaqeHr,ru (fiuaucosra\4 iHeecrzqi-sN{ He AocrynHi, rqo e KJrror{oBr4M AxepenoM
--i e Br{3Har{eHo cri oqiuoK 3a3HaqeHux $iuauconux incrpyMenrie.

3) napricrr AoBrocrpoKoBr,rx QinaHconux insecrlrIlift cranou na 3 i rpyAH{ 2019 poxy n cyui
. 332 Tr{c. rpH o6rixonyerbcfl. 3a cyMoro $axruuuo [epepaxoBaHlrx Korrlrin sa nopnoparlanHi

-:aBa. a He 3a napricrro qrrx Kopnoparr.rBHr.rx [paB, rrlo HaJrexarr TonapucrBy, B cylri 3 222 ruc.

-u- pi:Huqr cKJra.qae 1 890 Tr4c. rpH, ulo He nepeBrrrqye 3 Yo sil BaJIrorI4 6anancy.
Ha AyMKy ay4raropin BrrJrrrB slrinz n ouinrax Mox(e 6yru 3HarrHIrM, rlpore He

a eo\orruoroqr{M 4nr sinancosoi seirHocri.

Mz nponenvr ay ur siAnoniAHo Ao BrrMor 3arony Yrpainu J\e 2258-VIII eia 2I rpyanx
i--- pory <llpo ayp:r4r QiHanconoi gsiruocri ra ay1uropcbKy AismHicm> ra <MiNHaporHr{x



craHAapriB KoHTponrc sKocri, ayAVTy, ou.f,Ay, iulroro :ua4a:uHs. euesHeHocri Ta cynyrnix
roc-ryf)), BI4IaHH.fl 2016 - 2017 porcin, (MCA), npnfiuxrux n sxocri Haqionalrnux cran4aprin
a,vrlir)'piureHumt Ay.uuropcrroi na,rarn Yxpainn l\e 361 sia 08.06.2018 pory, .urrx 3acrocyBaHHs
.to 3aBAaHb, Br4KoHaHHs. flK:zx 6yae saificHroBarr,rcs uicls 01 runnq 2018 pory.

Haury eilnonilanrHicrr sriAHo 3 rlr.rMrr craHAapraMr4 Br.rKJraAeHo e po:4ini
<BigroBiAaluricrr ayArrropa 3a ayAr{T Qiuanconoi seirHocril> nauoro seiry.

Mn e He3anexHr,rMr,r ro nilnoureunro Ao Tonapucrna sriAHo s KoAeKcoNa err4Kr4

rpo$ecifinux 6yxranrepin Paru s MiNnapo4Hr4x crauAaprin eruru rns 6yxranrepin (Ko4erc
PMCEE) Ta eTLITIHLIMI4 BlIMoraMIz, 3acrocoBHrrMr,r n Yxpaini Ao Harxofo ayrr4'ry $inancoeoi
seirnocri, a raKolK BI{KoHaJrI,I iHmi o6on'r3Kpr 3 err{Ku ni4noni4no Ao rlrx Br,rMor ra Ko4ercy
PMCEEM. Mz seaNa€Mo, rqo otpuuaui HaMtr ay4r4ropcrri .4oKa3v e Aocratrivrz i npufiHrrHr.rMz
In-s BrzKopucraHHr ix sx ocHonv Ans. nauroi AWKr4.

III oao Mo)n!'rrrB ocri (cnp orroxnocri) Tonapucrn a 6 e:nep epBHo sAifi cHroe arrr cBoro

AiqmHicrb rp orqrou nafi 6lr.rx'rux 12 rvricqqin
flpunyrqenHs rrpo 6esnepepnuicrr 4ixnruocri po:rrts.rae'rbcs. ay.4nropoM y ni4roni4socri

.fo MCA 570 <Ee:uepepeHicu Ai.f,mHocri> (uepernxuyruir) .rrK raKe, rqo Toeapzcrno
lpoAoBxryBarllMe cBoro 4ixnrnicrr y 6rasucorr,ry uafi6yurboMy, He Maroqz ni nauipy, ni norpe6u
.rixni4ynarucs a6o ilpvtnvtnflTrr if. @iuaHcosa seirHicrr TonaprzcrBa nigroroueHa Br4xo.qsrrr4 3

rrpunyrleHnr 6e:nepepnHocri 4il:muocri.
Ynpannincrrcuft nepcoHan Toeapucrna nnaHye BxrlrBaHHr gaxo.uis Enfl rroKparueHHt

noxa:unxie Ais:mHocri Ta rroAanbrrroro po3Br{TKy Tonapucrna) aJre, BpaxoByroqr4 3pocraroqy
HeBlz3Harleuictr, non'rsauy is srdiHorc exonorr,ri.{Hoi curyaqii ra necunaicrra.rHzN4u nporHo3aMrr
po3BHrKy ceiroeoi Ta uaqionamnoi exonolrirra y 3n'r3ry s nau4errriero COVID-l9 Ta
3anpoBarlKeHHtM KapaHTr,rHHux ra o6rr,rexyeanbHr,rx 3axo4ie, qe Mo)Ke cnpuqr,rHr,rru npxtttuit ta
uenpxlrufi QinaHconufi snrzn na Aignrnicm TonapucrBa, [p.rrMzft enrue Moxe nposBn.rrrkrcr qepe3

:ne{inesug neo6oporuux arrusie, cyrreBy suiny ix cupane4rraeoi naprocri, sN{iua o.rixynanux
h?e.f,HTHrIX s6urKie IrIoAo $inaHconux axuanin, sneqiHeuux 4e6iropcrroi:a6opronauocri, Torrlo,
nenpntufi - qepe3 BTIJII4B Ha rroKyrrqie ra nocraqaruHtzxie, qo MolKe npr,r3Becrrr Ao 3pocraHH.s
Blrrpar qa 3Hr4iKeHH.[ AoxoAin.

3i6pani AoKa3Ir ra anarig Aigmnocri Tonapucrna He Aarorb ayruropav' ni4cranu
crrctisatacb B 3AarHocri Toeapucrea 6esnepepBHo npoAoBx{yBaru cBoro Aiglrnicrr, a nepio4
repenipxra orpuuaui 3arIeBHeHHx ynpauincbKofo [epcoHany npo ni4cyrnicrr piureuur Br4rrloro
etrpf3r+ lrpan:rinus a6o cyAy IIpo np}IIILIHeHHfl. a6o 6annpyrcrno ui4upueMcrBa, [opyueHHs
ctrpaBlr npo 6auxpyrcrBo ni4nplaerracrBa, BrrHeceHHs yxBanr{ npo fioro cauaqiro.

BuriopucroBlrovl4 snz.{afiui nporleAypr ra sri4no anani:y $inauconoro craHy Tonapucrna
\rrl He :safiuuv IoKa3Lr npo nopy[eHHs npr4Hrlranie (fynxqionyBaHHs Tonapucrna.

He nHoc.s.II4 AoAarKoBrrx 3acrepe)r(eHb Ao rlboro Br4cHoBKy, 3BepraeMo yBary Ha re, rrlo B

\-r.paiui icHye neenesFleHicrb uloAo Mo)KJrr{Boro lrafi6yrHboro HanprMKy nHyrpirunroi
exonorti.nroi uonirurrr, HopMarr4BHo-npaBonoi 6agu ra po3Br4Txy uoliru.ruoi cnryarlii. Mu He

\(a€\Io 3Morlr nepe46avnrl4 Moxsrr4Bi laafi6ytri guiuu y {ux yMoBax ra ix eurae na $iHaHconufi
--ran. p e3 yn br arv Aislrno cri Ta eKo HoMivni nepcneKTr.rBrr To n apucrna.

Kro.roni rr{TaHHfl ay avry
Krroqosi rrvrraHHs, ayp.rrry IIe ruzTaHHfl, flKi, Ha Harrre npo$ecifiue cyA)KeHHr, 6yttu

=-55lrsu 3Har{yulzMr4 rrw, qac Harrof o ayrury Qinanconoi ssirHocri sa uoroqnufi nepioA. Ui
-4"FrHq po3rnsAanldct y KoHTercri Halroro ayp.ury n qinony ra BpaxoByBaJrvrcb npz (fopnynanni
_-.]GJt.

\Ilt eusHaql4Jrlz, rqo KJIIoIIoBITMLT rrvranHflirrE, xKi neo6xiAno ni4o6pa:nu,r B HarrroMy sniri,
-: :\:IPOBa.lXeHHs KapaHTr,rHHrrx Ta o6lrexyna:rbHr,rx 3axo4in, :4arHicrs ay!,utopa oTpvMaTrr

=;',t+f,rHi 
ayAlrropcbr<i Aoxagu B AocrarHbouy o6crsi [epeA Tr4M, .f,K :rraRarv ayArrropcbxnfi seir,

=q 3 eldrrexesss nepecyBannfl, Satcrnunoro Aocryrry 4o rr.ricqesHaxoAlKeHHr TonapzcrBa, a
tEirlx odrtexeni Mox(Jlt'tBocri rqoAo rorrayniraqii : nepconalorra uienra. Ay4raropr4 aAanryBaJrlr



ceifi ni,rxil .{o [poBeAe:r^Hs. aylprry 3 MaKcrzMaJrbHr4M Br4KoprrcraHHrM i]JrbrepHarrrBHr'tx npoueAyp
Ta cvqacHr.Ix rexuo:rorift .

Iuura in{opuaqin
YnpaeriHcrrcuft uepcouar TonapvrcrBa nece siAnosiAanrHicrr :a inury iu(foprrraqiro. Inura

inQopnaaqir e in$oprr,raqiero, sra uicrurrcx y 3nirHocri Ao Ha{iona,rsnoi rouicii s {iHHLrx nanepin
ra $ou4onoro prrHKy za 2079 pir<, y floxcnenn.ax ynpaerincrKofo nepcoHirJry, y lloroxennrx
Toeapucrna.

C-ui4 :asnaqvrkr, rqo piuua (fiuaucona :sirHicu ui4roron:rena silnoniAHo Ao MCO3,
npufiH.arzlru PaAoro : MixuapoAHr4x craH4apria 6yxra;rrepcbKoro o6nir<y ra iurepnperaqirura,
Br{nyilreHuMlr Komirerou a iurepnperaqift MixHapo4nux cran4aprin (financonoi sniruocri.
Toeapucrno ao 2018 poxy, BKJrroqHo, sera csifi 6yxranrepcrruft o6nin srilHo 3 Br4MoraMr4

Haqiouamurax floroNenr (craH4aprin) 6yxranrepcbKoro o6nixy. Bunorra 4o Siuancoeoi seirHocri
3araJrbHofo np[3HaqeH:ne.Ta cKna.q neprrroro rroBHoro rraKery $iHanconoi gsirHocri niAnosilHo lo
MCO3 HaBeAeHo y MixnapoAHoMy cran4apri 6yxranrepcbKoro o6riry (naaani - MCEO) I
<<floAann.s SiHanconoi sniruocri>. Bpaxonyroqz rofi Saxr, rqo $inancosa geirHicm ui4upueMcrB,
,l-lr qKr.rx e o6oe'q3xoBt4M cKJraAauus snirHocri sa MCO3, BrrKopLrcroByrorb An.f, ubofo Soplru
:niruocri, ezguaqeHi |I(C)BO, sri ne s ronHift rraipi ni4noeiAarorr Br4MoraM Mixuapo4uoro
craHAapry 6yxra,rrepcbKoro o6nixy 1 <llo.qannx $inancoeoi seirHocri>>, ayaurop 3a3Har{ae, uro
3a3HaqeHa ueeiAroeiAnicrr crpyKTypr.r i :uicry Sinanconoi geirHocri He npr.r3Bena 4o rrao4u$ixarlii
r"rofo.qyMKrr.

Toeapucrno o6pano .4aroro nepexoAy Ha MixnapoAni crasAaprz rpinaHcosoi gsirHocri 01
ci.nrs 2018 poxy, roMy qx piuHa Sinaucoea ssirHicrr e repIuorc $iHancoeoro ssirHicrro, qKa

cL-ra.4eHa sa MixnapoAHr.rMrz craHAapraMra $inanconoi seirHocri, i e Hifi HaBoAr4Tbcr nopinnxm,Ha
iu$opr'raqi s. za 2018 pir<.

Kouqenrya:rbHoro ocHoBolo norepeAHboi (fiHancosoi :sirHocri sa pix, qo saxiHqrscs
31.12.2018 porcy, e 6lxrarrepcrxi noriruxz rqo 6atyrorbcr Ha Br{Morax MCO3, BKrroqaror{r4
prr3Kpr4r'u Bnnr.rBy nepexo.qy : II(C)BO Ha MCO3, AonyqeHH{, npuiruxri ynpauincuruvr
nepcoH&roM rrloAo craH4aprin ra iHrepnperaqift, xxi, lr o.riryerrcx, na6epyrr .ruHnocri, i
no-tinrxu, xri, -ar ovircyerucx, 6ygyrt npufinrri Ha Aary ui.4roroeru yupauincrKkrM rrepcoHaJroM

irepmoro rroBHoro naKery $inaHconoi gsiruocri sa MCO3 3a craHoM na 31.12.2019 poKy, a raKo)r(

"-6rrexeHus 3acrocyBaHss MC@3, 3oKpeMa e .racruHi Bu3HaqeHHr (fopuu ra cKnaAy crareil
::EaHcoBr4x ssirie sriaHo MCBO 1.

llonepe4uro QiHaucony gsirHicrr Tonapucrna 6yno cKnaAeHo ynpauincrKlrM rrepcoHaJroM

-l BirxoplicraHHtM ouucauoi y llpurruirxax KoHrlenryalruoi ocHoBrr cueqialuroro [pr.r3HarreHH.s,
--:c- rp)Tlr)'erbc-f, Ha 3acrocysaHHi BIlMor MCO3, sK Toro BrdMarae MC@3 1 <flep[re 3acrocyBaHH.s
\[c@3,.

Tonapucreo nepefiruro na MiNnapo4ni craHAaprrr QiHaucoeoi:eirHocri (MC(D3) 1 ciqu-s
i-iS poxl'eilnoeilHo.qo rlonoxeHb MCO3 (IFRS) 1 dleprue Br4KoptrcraHur uixuapoAHtrx
,1q H raprin (f iuanconoi sBirHocri).

Kepyrouucr MC@3 I, Tonapucrno o6palo nepun4M snirHuNa nepio4oru pix, rqo
-*-dauleucs 31 rpyAHq 2018 porcy.3 uiei 4aua QiuaHcoBa ssirHicrr Tonapzcrna cKrra.4aerbct
:--u-reiJHo Ao BI'IMor MC@3, uo 6ynu pospo6reni Pa.qoro (Koruirerorra) s Mixnapo4uux
--:-=-r3p1is 6yxranrepcbKoro o6rixy, Ta pos'rcueur Konairery 3 TnyMar{eHb uiNnapo4noi
;'==coeoi :nirnocri, a raKox silnoeiAHo po3'-acueur llocrifinoro xouirery 3 TnyMaqeHb, rrlo

- 1=t 3arBepAxeHi rouireroM 3 naixuapo4noro 6yxranrepcbKoro o6nir<y ra Ais;m Ha Aa'ry
: L-- : -3.:rHrr Qinairconoi :nirnocri.

\ICO3 1 nuvarae ni4 TonapucrBa, rqo nepexoArrrr na MC@3, cuacrz sxi.quufi 6arra:r'c

-.- -r \lCO3 Ha 4ary nepexoAy Ha MCO3. I]x 4ara € roqarKoBoro Anr BeAeHH.s o6niry :a
l.t--Q3. BirnosiaHo 4o MC@3 1 nxiaurzir 6atauc Tonapzcrea 6yrc 1arosauuir.0l ci.rHg 2018
1-,r-.- -rLa e IIoqarKoM neplxoro uopinn.amnoro nepio4y, !.Irfl BKJrrorreHHr y (finaucoey snirnicTb.
: -:i-trHo -ro MC@3 1 ToeapucrBo Bl4KopucroBy€ oAHaKoBy o6nixony noniruxy npu crla4anni
ix:'---e={boi $iuancoeoi ssirHocri sriAHo MCO3 ra rrpor;rrorr,r ycix nepio4in, rpeAcraBneHr4x y
xffn-i rosHift Qinauconoi gniruocri grilHo s MC@3. Tara o6rixosa norirzra roBr.rHHa



eirroeiAarra sciN.{ craHAapraM MCO3, qrrHHrrM Ha Aary cKnaAaHHs nepmoi nonuoi $inauconoi
:eirHocri sa MCO3.

Oinancona gniruicrr Toeapircrna ui4roronJreHa B ycix cyrreBrrx acneKrax niAnoniAno Ao
\lixnapo4Hrax cran4aprin (finaucoaoi :sirHocri y pe4axqii, sarnepANenifi Paloro ro
\lixnapo4nulr craHAapraM SiHanconoi ssiruocri ra posuiuleuift Ha o(fiuifiuouy caitrr
\,liHicrepcrna (f inancin Yr<paiHI't, a raKox qvHHof o 3aKoHo.4aBcrBa.

@iHancosa ssirHicrr Tonapucrna uirroroBJreHa Ha ui.qcrasi rpI{HIII4ny o6liry 3a

icropuuHoro napricrro, 3a BuHqrKoM nepeoqiHru ineecrzqifiHoi Hepyxotuocri, nepeHeceuH;l
qacrr.rHrr 6yainerm i cnopy4 si cKnaAy insecrzqiftnoi nepyxolaocri Ao ocHoBHI4x saco6in,

.tr{cKoHryBauus le6iropcr,roi Ta KpeAraTopcsroi :a6opronanocri, 4zcroHTyBaHHs ea6opronaHocri
3a BrrnyqeHrrMrr o6riraqisl,{v s ni4uoniAnuruz guinaulr y Hepo3noAirenouy upu6ymy ra ratira,ri
y.qooqinrax.

y sn'rsxy 3 Harxr.rM ayAltroM QiHancoroi gsiruocri nanroro ei,qnoni.4anrsicto €

ogHafiorraurucs : iuuroro iu(popnrauiero ra npr4 rlboMy po3usHyrLr, qu icuye cyrreBa
neeiAnoeiAuicrr niN inuroro inQopnaaqiero i (fiuaHcoBoro sniruicrro a6o nauruMu 3HaHHIMI4,

orpr.rMaHr{Mu uiA qac ay.{r4Ty, a6o uu qq iHura in$oplraqir.Bvtrls4ae raKolo, rqo lricrurb cyrreBe
BHKpr4BneHH.f,.

-flxqo ua ocnoni npoBereHoi nauu po6oru Mlr AoxoAr4Mo BrzcHoBKy, uo icuye cyrrene
BrrKprrBneHH-r rliei iunoi in(popuauii, lru :o6on'fl3aHr nosiAordzrv npo qefi $axr. Mu ue Blz.flBtrIfir

raKr.rx (parrin, mi norpi6no 6yno 6 exrroquru 4o:niry.
Mu uoxelro 3a3Har{urr.r rrpo a4ernarnicrb cr.rcreMra 6yxranrepcbKoro o6.nixy, npoqeryp

enrrpirunsoro ayArrry, nuyrpirunboro KoHTponro ra cr4creM ynpaeninHs.pvr3vrKaMlz n Torapzcrni.
Harue AocriAxenux 3niry rrpo KoprroparhBHe yupanninns npoBoAlzrbcs y sirnosiAHocri Ao

\{CA 720 <Bi.quoeiAamuicrr aylr4"topa qoAo inuroi intfopuaqii>. I-\e o3Haqae, u1o Harre
:oc-rixNeuux 3niry npo KopnoparrrBHe ynpauinnx e ni4uiHHI4M Ta cyrreBo MeHITIITM ga o6csroNa

lopinHruo 3 ayArrroM, r.xui,t npoBoArrrbcx y ni4noni.uuocri 4o MiNnapoAHIrx crau4aprin ayLvrry.
\fr esaxa€Mo, rqo Harrre AocliAxenHr HaAirno HaM AocrarHro ocHoBy 4:rx (foprr,ryBaHHt nauroi
.T\]TKII.

II ep ee iprca iu Q opua4ii' ma u ad auHfl BneGHeH o cmi u4od o seimy rcepieuuqme a
\' 3n'fl3xy 3 Harrrr4M ayAr{ToM $inanconoi seirHocri ra na BrrKoHaHH.u BI4Mor crarri 40t

J-i..Hr Yxpainu <llpo qinni ranepu ra $ougonufi puuor<>) Ne 3480-IV eil 23.02.2006 p., HaMI4

ii--a nepenipeua HacryrrHa iu(fopuauir, uo HaBeAeHa n po:4ini <3nir upo KopnoparllBHe

;-:aaninnx> 3niry KepinuzqrBa 3a 2019 pix Tonapucraa s o6vrexeHoro niAnoeiAanrnicrro
' f ::rropianrne uixrocnoAapqe o6' eAuauus " JIIKO-XOJIIIH| " :

. IH(boprraarlir npo saranrHi :6opu yraurzrin sK sur\nfi. opraH Tonapucrna ra
rrr,rraHH.rr IqoAo KoMnereHrrii g aramnzx : 6 opin ;

. In(boprrraqis rrpo szKoHas.{[fi opfaH Tonapucrna - ,{zperqiro, tKy otIoJIIoe

fenepa:nuvfi 4upexrop;
o PosKprarrq rrrlraHHf, BUrr4By naHAenii COVID-I 9 i :anpona4xeHHs KapaHrI,IHHr4x ra

o6rrexynarbHr4x 3axoAis Ha AisruHicm TonaprrcrBa.
Taxox Ha Harxy AyMKy Tonapzcreoru 6yno B rroBHoMy o6cssi po3Kpr,rra iu$opuaqiro s

-:'::rnraHHr\r Br{Mof crami cr. 401 3aroHy Yxpainu <llpo qinni nanepu ra (fon4onzfi punor> Nb

-::'!-,-f\- sir 23.02.2006 p., ra ni4noni4ae <llpunqznau KopnoparvBHoro ynpaarinn.a>,

-::-:-tr(eHurr piureHHrv HKI{|I@P si122.07.2014 poxy Jli! 955 uoao:
o onI,tcy ocHoBHrrx xapaKTepr,rcrr.rK cr4crerr,r nHyrpirrrHboro KoHTponrc i ynpanninux

pr4314KaMrr;

iHSoprr,rarlii npo 6y4r-xri o6rr,reNenns npaB yuacti Ta ronocyBaHHt arqiouepin
(yuaurr.min) ua sararuuux :6opax;
fropr.4oK [pr43HaqeHlafl Ta :simHeHHs nocaAoBr.rx oci6 enrirenra.

i=fLlp\raqir rloAo KoAeKcy KopnoparrrBHofo ynpanninnr, [poBeAeHHr 3araJrbnux s6opin
q-N."=;-.-j 1 101 9 poqi, nepcoHaJrE Horo cKna.4y HarJrr.qoBoi pagu ra Br4KoHaBqofo opfaHy, neperixy
lcnl-1--=;1o ie :Ha.rHoi lori s craryrHoMy ranira,ri y 3niri rrpo Kopnoparr.rBHe ynpauiHH.a
* -.:- ..-j 
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C1'rren a HeBrr3Haqeuicrs u1oAo 6ernep epnno cri girmuo cri
He srv{iHrcrcqu Hauroi AyMKr4 rrloAo QinaHconoi snirHocri, 3BepraeMo Baruy yBary Ha re, Iqo

TLrBapHcrBo sAificurc€ cBoro Aismnicrr B yMoBax (pinaucono-eKonoMi-rHoi t<pu:z. B pesynrrari
Hecradi:rruoi curyaqii n Yxpaini Aigruuicrr Tonapucrna cynpoBoAxyerbct pI43LIKaMI{.

Hecnpuruzee sosHiurHe cepeAoBr{nle B xpaiui B yMoBax crraAnoi norirz.IHoi craryaqii, a
rar(olK csiroeoi Kppr3kr y:n'xsrcy si cuanaxoM 3axBoproBaHHr COVID-19 trepe3 nipyc SARS-COV-2
npnsnin Ao BBeAeHHT KapaHTr.rny ra pisuoro rr.ruy o6uexenr nepecyBaHHr Ha repuropii 6ararrox
r.paiH, BKJrroqaroqu nafiroryNuiuri exonouiru ceiry. I{e y cnoro qepry [pra3Beno Ao cKopor{eHH{

aKruBHocri y ueenux ceKTopax eronorrairu (oco6nrano y c$epi HaAaHH.rr noclyr), 3HII3IIJIo IIoILIT
Ha neeHi ToBaplr ra nocnyfu ra g6ilr[rlrJro plr3krK:lr cuosimHeHHt eKoHoMi.IHoro 3pocraHH.f, Ta

peuecii y KnrorroBr4x erouol,rixax cniry:i eci\aa HerarI{BHI4uIl nacri4ranaz.

!.ls 6ararrox cy6'exrin rocno,qaprcBaHHr nanAenis COVID-19 Ta 3arlpoBaAxeHHt
KapaHTr{HHtrx -ra o6ueNynarbHr4x 3axo4in lroxe crtplr.uunkrru rtpxrvrzit ra Henp{MIafi $inancoeufi
Brr--ruB sa ix Aismuicru. llpxnruft BrrJrr.rB Moxe nporBJrrrrrc{ qepe3 sHerIiHeHHx neo6opornux
arrnnin, cyrreBy srr,riny ix cupane4lznoi naprocri, :uinra ouixyeaHux KpeALITHnx s6urrin rqoAo

lpiuancoeux arcruein, *reqineHna 4e6iropcmoi :a6opronauocri rorrlo. Henprrr,rufi - qepe3 BUII4B

Ha noKlrrrlie ra uocraqanrHzrcin, ulo Mo)Ke npil3Becrrr Ao 3pocraHHs Brzrpar rrr{ 3Hz}KeHn.s AoxoAie,
seoSxiAHocri nepepaxynry aa6e:reqeHb.

Burue eroHoNli.{Froi xpz:n ra uorirr{noi uecra6irurocri, mi rpunaroru n Yrpaini, a

Taxox ixne ocraroqHe BperynroBaHH{ HeMoxJrLrBo nepe46auvrvr 3 AocrarHboro nipori4Hicuo i
BoHrr \roxryrb HefarlrBHo BnnrrHyrr.r Ha eKouorvrircy Yr<pairur ra onepallifiHy 4irnuricu Tonapl{crBa.

Ceirosa uaHAeMis ropoHanipycHoi xnopo6u (COVID-19) ra 3anpoBaAxennq Ka6iHeroM
\linicrpin Yrcpainra KapaHTr4HHr4x ra o6naexynarbHr4x 3axo4in, cnpxuoBaHr.rx Ha nporl4Aito ii
ilo-larbrtroro [orrrupeHH.rr B Yxpaiui, 3yr\,{oBr4nr4 Br.rHr.rKHeHHr AorarKoBrlx pr.r3rrKin Ai.smuocri
.-1=5' errin rocnoAaproBaHHr.

KepinHuqrno TonapvcrBa He i4euruQixyBano cyrreeoi Hes[3HarreHocri, xra uoua 6
r-r\-rBBHTr4 ni4 snavnuft cyvrHie sAarHicTb Tonapzcrea 6e:uepepBHo npoAoBxyBarll 4ixlruicrr,
:ov] BnKoprrcroByBano nplrlyrqeHHr rrpo 6e:uepepnuicrr $ynrcqionyBaHHt Tonapzcrna) flK
-\=rrBr -f-ru o6-rriry nia qac uiAlorosxn QinaHconux rnirin, He BpaxoByroq[ 3pocraloqy
R3a3uaqeHicrl nos'.ssaHy i: sN.{iHoro eroHorrriqHoi czryaqii ra necuuicrzqHlauz nporHo3aMl,I

NiBrrrl+ cnirosoi ra uaqiosaruuoi eroHottriru.
C1-rrenux cyAx(eHb ynpanniHcrKoro nepcoHany uloAo o6rircosux oqinor BrrnrrBy uan.4enaii

C0\lD-19 Ta 3arrpoBaA)KeHH.f, KapaHTrzHHLrx ra o6lreNynarbHlrx 3axo4in na HeBr,r3Haqenicm

r-.iExrr ra po3Kprdrrx y rpinancosift ssirHocri Tonapzcrna inQoprvraqii uos?ggaHoi g eiAuosiAHI4MII

.r6-fixerBrl\rr.r oqiuxanu ux $iHaHcoBa seirHicrr ne lricrurr, TaK rK cKJraAeHa Ao HacraHHr rlux
-\rii.

llepe.q6aqurrr Macrrrra6rz nuluny pueuxie Ha uafi6yrrre 4ixmnocri TonapucrBa Ha 4aunfi.
h\xegT 3 JocrarHboro Aocronipuicrro HeMoxnrdBo. Touy (piHancona sniruicrr ne uicrurr
E-:esr]B€urr. .f,xi MofJrr4 6u 6yru pe3ynbraroM raKrrx pn:nxie. Bonu 6ygyrs ni4o6paNeni y
nqrscosifi:nitrocri, qK rimrz 6y4yrr i4enrra$ironaHi i 3Moxyrb 6yru oqineni.

Bi:noeila.rruricrr ynpauincbKoro rrepcouaJry Ta rrlx, r<oro naAi.[eno nafisrrr\latlrur
rroBarieHHq, ra Qinaucoey rnirHicrr

!-npauriucrxufi uepconar TonaprrsrBa nece ni4uosiAanrnicrb 3a cKnaAaHus i 4ocronipHe
r:'a-','-q{ QinaHconoi :eirHocri niAuosiAHo Ao BrzMor MCO3, Ta 3a raKy cr.rcreMy nHyrpiruHroro
Ee+r--rrcl- rKy yrrpaBrincrxraft nepcoHan Br.r3Haqae norpi6noro AJrr roro, 111o6 :a6e:[eqvrr.r
E-r:TaFFrFIq Qiuanconoi :sirnocri, ulo ue lricrum cyrreBkrx BIrKprrBneHr nsacliAor uraxpaftcrna
.dr nmuor.

IIpx crcra2lanni (fiuaHcoeoi :eirHocri ynpandncrxufi nepcoHaJr Hece siAnosi.qanrnicrr sa
m'nffi:1 r:arHocri Tonapucrna [poAoB]KyBurkr cBoro AismHicrr Ha 6e:uepepnuifi ocHoni,

- cF-:rirrr- .rle ue 3acrocoBaHo, rrkrrannfl,, rqo crocyrcrrcs 6esrepepBHocri AismHocri, ra
mTR-Tr...B\Iorrr4 rrpr4rryrleHHr rrpo 6e:nepepnHicrr AisruHocri sx ocHoBr.r 4nx 6lxrzurrepcbKoro



o6-.1lK)'. xpiu nzna4rin, xrnlo ynpauincrruft nepconal a6o nnaHye lir<ni4ynarra rounanilo qu

npxlHHHrI{ lis.lrrHicrr, a6o He llae iuurnx peanbHLIX anbTepHaTI{B IIbOMy.

Ti. roro uaAi:reuo nafisutqlrNdr,r rroBHoBaxeHHqMI{, Hecyrb siAnosi,[anrnicrr 3a HauqA 3a

trpoueco\{ Qiuanconoro anirynannx Tonapucrna.

Bianosilalsnicrr ayAr{Top a 3a ayArrT Qiuauconoi snirHocri
Meroro Harrroro ay1vrry e orpr.rMaHna o6rpyuronanoi B[eBHenocri, rqo $iuaucona snirnicrr

1- uirorry ne nicrvrr cyrreBoro BrrKptrBJIeHHs sHacriAor ruaxpaficrea a6o IoMI'IJIKLI, Ta BI'IrrycK

rnirl-a1-laropa, uo uicrurr Halxy AyMKy.
O6rpynronaHa BrreBHeuicrr e Br.rcoKr4M pinnerr.r BneBHeHocri, npore He rapaHTy., To ayAVT,

rrpoBe.teHrrfi si1nonilHo Ao MCA, 3aBlr(Ar.r i4enru(fixye cyrreBe BITKpLIBIeHH{, sKIrIo raKe lcHye.

BurcpuuenHq Moxyrt 6ytu pe3ynbrarolr lraxpaficrsa a6o TIoMI,InKLI; BoHI'I BBax(arorbct

c\-m€Br.rMa, sKruo oKpeMo a6o B cyKynHocri s inruuuu BLIKpI{BneHHflMrr, n< o6rpynroBaHo

o.ri\1'errc.s, BoHtr Moxyrb BrrJrrrBarr.r Ha eKoHoMiuHi pirueHHf, Kopl4crynauin, rqo npuftualorbct Ha

ocsoni uiei Qiuancoeoi gniruocri.
Buronltouv ayrur silnoeiAHo Ao Br4Mor MCA, MLI BI,IKopI{croByeMo npoQecifine cyA}KeHHr

ra -f orpnryeMo cb npo (f ec ifi u o f o cKeIIrI{qLI3My IIp ortroM Bcb oro ay LlaTy .

Kpirt roro, un:
. i:eHrutbiryerrro ra oqinroeMo prr3r.rKr.r cyrreBoro BLIKpLIBneHna (financoeoi ssirHocri

e,Ea-ri-rox uaxpaficrna qI,t rroMrdnKr.r, po3po6rseNao ra BLIKoHyeMo ayAl{Topcrxi [pollelypl4 IqoAo

Tara\. pnrardn, a raKo)K orpr,rMyeMo ayALtropcbxi 4olca:ra, uo e Aocrarniruu ta rtpuirurrrnrlMl4 AJUI

rfBuesesna ui4cran AJrr Br4cnoBJIeHHr nauroi AyMKr.r. Pus[r HeBI,ISBJIeHHS cyrr€Bt4x BTIKpLIBJIOHb

rgn-ri-roK maxpaficrna e Br{rrlrrM, uix plrsuK HeBrr{BJIeHHs cyrreBoro BI,IKpI'IBJIeHHS n pe:ylrrari
r1.],\{ErxE, ocrimru maxpaftcrno Moxe BKJrroqarLI 3MoBy, ni4po6ry, nanuucui ylyrqeHHt,

EerrpaBn-rbHe rpaKTyB au:as a6 o HexryB aHHs 3axoAaMLI nnyrpi uurrof o KoHTponrc ;

. orpr,rMyeMo posyrvriuur crrcreMr,r nnytpiurHroro KoHTpoJIIo, sKa Mae 3HaqeHnfl I.ns' ayAVTy,

I xdroro po:po6xz ayAr,rropcbKr4x npoqeAyp, sxi e npuftHxrHLIMIz sa KaHvx o6cranuu, aJIe He 3

r61rorc Brrc--roBJreHHr AyMKrr rrloAo e$ercrunuocri cucreuu nuyrpiurHboro KoHTponIo Tonapucrna;
. ouiuroeuo upufinarnicrb 3acrocoBaHr,rx o6rixoe[x nolirur ra o6rpynronanicrl o6riroe[x

r..EiEox i uon'r3aunx 3 Hr.rMr.r poerpurrin iu(foprrlallii, :po6lenux yupannincbKplM nepcoHuuloM;

. .foxoAr.rMo BlrcHoBKy rrloAo upuftnrrnocri sacrocyBaHHtr ynpannincrK[M rIepcoHaJIoM

rr[rrTTnenr{Jr npo 6eanepepenicm AiqmHocri tK ocHoBLI 4lr 6yxranrepcbKofo o6niry ra, Ha

.r:gr.rsi orpr.rMaHr4x ayArrropcbKr.rx Aorca:in, po6urr,ro BI4cHoBoK rlpo r€, rtv icnye cyrreBa
Ean,rqenicrr uloAo nolifi a6o yuoe, sri nocranutm 6 niA sHa'ruufi cyunin rr,toNrzeicrr

TrrEpf,crBzr npoAoBlrrrrz 6esuepepBHy Aisnbnicrr. -f,rcqo MI4 AoxoALIMo BIacHoBKy IqoAo iqrynannx
r-lri cFrenoi HeBr.r3HarreHocri, Mlr noBr.IHni npranepHyru yBary n cnoblty sniri ayAl4Topa Ao

il.@ogi-Trrr po:xpr.rr"rin in(popvrauii y Qiuaucosift gsirHocri a6o,.sKruo raxi posxpurrr in(popruaqii

€ Eaa-re;Ngr.r\{r4, MoAr.r@ixynaru cBolo AyMry. Harui BLIoHoBKLI lpyHTyloTbcfl. Ha ayAlrropcbKl4x

Eraa\- orpnvaHr,rx ro na'rv Harrrofo :niry ay.uzropa. Brilr rr,raft6yrui noaii a6o yvonu Moxyrb
ilEnr+cETE Tonapucrno np[nr.rHr,rrr4 cBolo 4ixruricu ua 6eanepepnuifi ocnosi.

. otririloeMo 3afaJrbHe rroAaHHr, crpyKTypy ra slticr (financoeoi :niruocri exrlo-ruo s

Fca+Errf,\m in(fopnrauii, a raKolK re, -rtr rloKa3ye (finaHcona seiruicrr onepaqii ra noAii, ruo
-n* - reni B ocHoBy ii crlaAannfl,TaK) rqo6 Aocsrrz 4ocronipnoro siAo6paxeHHs.

\fu noniaoMJrseMo rr.rM, Koro naAineuo nafieIa[IIaN4H IIoBHoBaxteHHtMrr, in(fopmallirc npo

r:rnaqrE o6cqr i uac uponeAeHH.fl aylvrry ra cyrreni ay,ql4Topcbr<i pesylrtarlf, BKJlroqarcqu

46i clrreni neAorixn gaxoAie nuyrpinnrofo KoHrpoJIIo, BIrsBJIeni nauu uiA'rac ayrrrry.
\Ix ranoN HaAaeMo rrrM, Koro ualileuo nafinrEulIaurl rIoBHoBaxeHH.nMI4, TBepAXeHHr, IrIo

6 ryroE&-rE sianoniaui eruqni Br.rMorr.r u1oAo He3aJlexHocri, ra noniAonrr-f,errao iM npo nci

ryw f, ismi [rrraHHq, .flxi \aorrz 6 o6rpynroBaHo BBax(a'IVcb raKI{MI{, qo BIIJIpIBarorb Ha HaIIry

mryit-rl. a TaKox, Ae rle 3acTocoBHe, ruoAo eiAuoeiAHux 3acTepexnzx saxo4in.



Posair <<3eiT rrroAo BrrMor inurux 3aKoHoAaB.rux i HopMarnBHux aKrie>

Ocuoeui niAouocri npo Tonapr4crBo g o6uex<enoro ni4noniAanruicrro <Tepnropialr'ue
\r j:Tocn o.rapue o6' e4uanH-s ( JIIKO-XOnAIH| > Haee.4eHi s Ta6rlzqi 1 .

----.=: Tosaplrcrna, fioro oprani:aqifino-npaeona Sopua rocnoAaproBaHHq ra BLrAtr
- " rL,- -i -- :--rulBi:aroru Craryry ra ni4o6paNeni e geiruocri 4ocronipno.

--=:<=-:-<a rpoBo.frrnacx y niAnoeiAHocri 3 BrrMoraMu 3aroHy Vrpaiuu <llpo qinHi nanepz
':- rr,:--:r :irFrox)) X'e 3480-IV sil. 23.02.2006 p. (:i :uinauz i 4ononneHH.aun), 3axouy
;:u.,:r - -:.- -:epxaBHe pefyJrroBaHHf pr{HKy rliunnx uauepin n Yrcpaini>) Is 448/96-BP eia

' -t-': ; 3i :vinarrz ra AonoBHeHHnru), inlrux 3aKoHo.4aBq[x arris Yrpainv ra
: lr.',q:-r:--.- -:'^."rreurie HaUioua,'rsnoi rorticii g qinnux nanepin ra $ou4onofo pIrHKy.

Ta6nzus I

}e
3.n

flolcasHnx

- floeHe uailreuynaunx ToeapucrBa
Tonapucrno g o6rr,rexeHoro niAnoeiAanruicfio
" Teplrropi a,rl ne vr ixroc noAapr{e o 6' eAuanns ( IIIKO -

XOJInIHf)
Cxopo.{eHe uafiNrenysaHH.s (TMO (III KO-XOJI.IIH| )

I Ko: sa enP|IOY t6307284
.lara lepNaeHoi peecrpaqii, La ra ra

- Holrep 3anr.rcy B eAirHoMy AepxaBHoMy

l3.crpi ropu4uuuux oci6 ra Si:uunux
-' ; :'5-n i:n puetr.tuie

,{epxpeecrpauir - 26 ci,anfl,1995 pot<y, HoMep

BHeceHH;r ao enP l\b 1 068 120 0000 001437 si!'T
)KoBrHs 2004 pory

3.:::r riq-rrHocri sa KBEI-20i0

41.20 EyAinunurno xI4TJIoBI{x I He)KIrrJIoBI4x

6y4inenr
68.20 HaAanns B opeH.qy fi excn:ryaraqiro n:racuoro
rrr4 opeHAoBaHoro HepyxoMoro uafina
41 . 10 Opraui:aqix 6ytisuuqrna 6y4inenr
7L12.{iamHicm y c$epi inxrauipznry, reororii ra
reo4esii, Hara:a:afl. rlocJlyr rexHiqHoro
KoHcynbryBaHHt B IIIIX c6epax

-- = i 
:.'rurBo lrpo Barlycr< o6niraqifi CniAorrreo Ng llll2l2015 nuAane HKUIIOP 13

xoBTHr 2015 pory Ha BL{[ycK ALIcKoHTHLtx
(6e:4or<yueHrapHllx ivrennux) o6nirauifi , crpoK
rorarrreHHr - 30.10.2026 porcy

l. 1-;--e:naxo.lxeHHs ra
;- -:;-;rril{a a.lpeca

03191, rr. Klri'n, nyn. Mapruara Konesa, 6. 8, rca6.71

- 7:e-{1L] Onifi nur Boro.uuuup Muxafi :roez.{
f - :-_tSHIIII O\XfArI 3axapqyx IHHa.flrcieHa

Jliqens|s Minicrepcrna perioHarbHofo po3BI{rKy ra
6yainnrzqrn a Yrcpainz Ha rocnoAapcrry 4i.a.nrui ctt',
non'.a3auy is crnopenHrM 06' eKTin apxirexryput
Cepir AE l.lb 640622 ni4 8 uepnus2}l5 p. crpox 4ii :
8 qepnns 2015 p. no 8 .repnus2020 p.

- 
. .l.r:---'.':aHHq. uicqe:uaxoA)KeHH.t,

--- .==.- - ::no:rtrani.g

IIAT <Hauiosanlnuft .qeno3rrrapifi Yxpainu>,
roa eAPlOy 30370711, plp26006962496900 s
eilaireHHi IIyMB <PU s Nr. Kui's), MOO 33485L
A4peca: nyr. E.fpinqeHKa, 6y1,.3,
n. Kzin. 01001. rcr.377-79-43



I n Q opn a4in u4o d o 3 ap e € c mp o 6 aH o z o (n afi o o o z o) xanimany
Craryrnufr ranira,r

.l-rs o6liry craryrHoro rauirany TonapucrBo BlzKopl4croBye paxyHoK 6p<ranrepcbKoro

-.1- -.:<r -1t-t,< Q1a1y1nufi rcaniral>.
CraqrHufi xaniral Toeapucrea craHoM na 31 rpyAHt 2019 poxy c(fopuonano B noBHoMy

:'1.E-'r- e crrri 200 ruc. rpH. BrrKnroqHo rporrroBkrv^vr KoITITaMI{. 3a6opronanicrr uo BHecKax B

J-:r-frlrrrr'r xanira,r craHoM ua 31 rpyAss2019 poxy ni4cyrH.a.
'T\lO "JIIKO-XOJIAIH| " 6y.no crnopeHe sri4no rporoKony 3araJIbHLIX s6opia gauroeFlllKis

-\. r.eir )0.12.1994 porcy ra 3apeecrpoBaHe MocxoecrKoro pafi4epxa4lrinicrpaqiero:i craryrHuu
-;ii;tr\r n posnipi 50 lr:rtr. xp6.,:ri4no lporoKony 3aranbHzx:6opin 3acHoBHI{Kie Nb 5 eia

-l.r-t-<.1003 poKy .{o craryry ra ycraHoBqoro AoroBopy BHeceni grrainu ra BcraHoBleno nonrlfi
:tr3\rip craryrHofo 0onay n cyrvri 18500 rpH., IIi :Ir.rinu sapeecrponaHi forociiscrKoro
:-lrepxa:rriuicrpauierc 29.10.2003 poKy 3a Is 2187. 3riruro rporoKony 3ararrbHlIx r6opin
r.J:trBHrrKie )le I 5 sfu 12.12.2003 poKy po3Mip craryrHoro @on4y g6ilrrueuufi ao 20500 rpu.,
:r.r-=,1 -Lr crar)Ty 3apeecrpoBaui folociiecrxorc pafiltep>Kaliruinicrpaqieto 29.12.2003 poxy sa J',{b

-:: <

Crarlruufi ranira,r posno4ilenzft uix yqacHVKaMV y cuinni4noureuui, tqo
, :i ::r---rii3\'€Tbcg ranrrMr4 la6lut\t 2.

Ta6nnts2

\e
IIT

V.{acHI,Ixn

3ararlrna
cyMa

BHeCKy
(rpu.)

9acrra B

cTaryTHoMy

Oouai (%)

Ilrcoea Pycrana flerptnna 20090,00 98.0

2 Kyaerq Banepifi lnaHoez.I 307,50 1,5

J floceicrax Mapiq fpzropieHa 105,50 0.5

Bcroro 20500,00 100,0

-- -- -:Ta rracroK yr{acHr.rKaMu ni46yralacb HacryrrHraM qIrHoM :

. . -.: -.Et Pyc.taua If empiaua - Korrrrrr cnra.reHi n cyni 20090,00 rpn. sri4Ho xnvraHqii KPI
,-:: -{B-\lb)) Jtls 1 nia 30.03.2004 poKy;

-:-;. ::.--n Batepiu leauoeuq - KoIIrrI4 cuaqeHi n cyui 307,50 rpH., B rouy uucli:
- --<.r-tlJ rpn. :rilno npu6yrxonoro KacoBoro opAepy Nb 23 eia 20.06.1995 pory;
- : - l.5rl rpH. sriAno rnurauqii KPA AIIIIE (ABAIIb> Ns 4 eia 09.12.2003 poKy,
- -: -.-it] rpu. :riAHo xnurauuii KPA AIIIB (ABAJIb) ]l! 1 eia 03.03.2004 porcy,

----.--:--r?tc7l- )Iapin fpuzopiaua - Korrrrr.r cuaqeHi n cynri 1 000,00 fpH., B rolty vucli:
- --<.'-'r-l rpu. :ri,1Ho npu6yrxonofo KacoBoro opAepy llb 24 r,ir,20.06.1995 pory,
- :-.-<ri rpH. :ri4no xeuraHqii KPA AIIIB (ABAJIb) Jtl! 4 sia 09.12.2003 poKy,

- - - . - '-' rpn. :ri.rno xeuraHqii KPA AIIIB (ABAJIb) ]l! 1 eia 03.03.2004 pory,

:"-leifHo -lo peAaKrlii Craryry Tonapucrna, txuit 3arBepA)Keyufi. sarursnkrMvr s6oparr,rz
: j:-r-: i --roro 2009 porcy, po:lrip craryrHoro xanirary s6irsrueuuia ua I79 500 rpn. Ao 200
r' -:,= - :3:xaBHa peecrpauis sN.{iH Ao ycraHoBr{r.rx AoKyMeuris [poBeAeHa fo:rociiscrxorc

;r-L.t-;?r' ; -r'r --=:.-rp auie rc 2 I .0 5 .200 9 pory sa J\b 1 06 8 1 0 5 0004 00 1 43 1 .

-: :.- t\trur IIpo c[nary sHecris a cyui I79 500 fpH. yqacHr4KaMr4 Ao craryrHoro raniraly
anfi[,--, i ---=e]eHo e Ta6rliui 3.



Ta6tuus3

y qacHhKH 3aralrua cyua
BHecKy (rpn.)

lorcynrenr npo ornary Ha

paxyHoK s BAT <[epxtanHufi
oulaA6aur>>, l,r. Knin, MOO

322959
lrrcosa Pyc.nana llerpisua 175 910,00 Knzr. Ne 1/10 nin25.11.2009

- Kr:e-rrs Banepift Ieauosu.r 2 692,50 Keur. J\s 2/1 I r.in 25.11 .2009
: flocsicrarc Mapis I-ouropiena 897.s0 Ksar. l\b 3/9 eiIr25.11.2009

Bcroro 179 500,00

-l"ni uro:o po:no4iny craryrHoro xanirary cepeA yuacuuxin Tonapucrna si.qnosi.4Ho Ao
:-:=.: u Crarr-rv Tonapucrna, r^rcuit 3arBepA)Kenufi saranrHuMr{ :6opauu yuacnurin 6 mororo

- - -:-.-{\. HaBexeno e Ta6ruui 4.

Ta6tuus 4

.\s
:t tl

V.{acHraxz

3ararlrna
cyMa

BHeCKy
(rpu.)

9acrxa e

cTaTyTHOMy

Oouai (%)

l llucona Pyc:raua flerpinsa 196000,00 98.0
-) Kyle,rs Ba,'repift IeaHosz.r 3000.00 1<

L.J

floceicrax Mapiq fpzropieHa 1000.00 0.5
Bcroro 200000.00 100,0

l- :015 poui niry5yrrucx uacrynni sN{iHu s crsraAi yuacruxin Tonapucrna:
- ---= :l:craei CsiaoqrBa npo npaBo Ha crarulrzHy qacrKy Jlzcoeoi Pyc:rann flerpienu n

- .r.r-ri 196000,00 rpH. ycnaAKyBaB if crzu JIucos Irop BonoAr.{MupoBr.rq (Burrr npo

-=-.::rauiro s CnaAxoeoMy peecrpi J$ 39602162 siry11.02.2015);
- ---. -.,:crasi CsiloqrBa npo cnaAqr.rHy, nocniguenoro npuBarHI4M Horapiycou Kuincrxoro

::::,rfo onp)'ry Bafilux T.M.29 reirus 2015 pony sa Nb 80i, qacrry Ky4eri Ba,repir
-'-----:ri.ra n posruipi 3000,00 rpu. fioro ApyxrrHa Ky.uerr Cnirraua flanirisHa niAcrynula
- - 3 "Tepzropialrue rtixrocuo4ap.re o6'e4uauux "IIIKO-XOIIAIH|", uo
- - -:3:-rx\'€rbc.rr [oronopona ni4cryn:renn.a (xyninni-npo4aNy) r{acrKr4 B craryrHoMy
'^..-'--i Tonapucrea s o6N{exeHoro eilnoaiAanruicrro "Tepuropiamne nixrocnolapqe
. 1 - ----:.:u-s "IIIKO-XOIIAIH| '' r.il29 rsiru.s 2015 poxy.

Dl'lrauuq nnn eqrDpnnvcuuq unpn'i ncnqvrrii (-rqnrrrr e unDrrrr awflqfll,.rJ 3arBepAxeHHr uoeoi pe4axqii Craryry 3 HoBzM cKna.4oM yvacuzxin
1 - *-:rrir:nsre 7 rpaBHr 2015 poxy (llporoxor Ns I eia 7.05.2015). pe4axqir Craryry
--. a'"'t rr'n',r{aRH\^-,.-,----j peecrpaqiro :lrin 4o ycraHoBrrr,rx AoKyMeHris 15 rpaBH{ 2015 pory sa

- :S - ri0017001431.
Jpurrxrov 2016 porcy ni46y:rucr nacrynui sNaiuz n crnaAi yracruxie Tonapucrna:

- -- - --^-: TT^-^--: _--J-aBl AoroBopy BlACTyrrneHHr (KynlBnl-npoAaxy) qacTKr.r B cTaryTHoMy KarrlTaJn

-:::,ra Ba : o6lrex<enoro ni4noni4a:nnicrro "Tepuropia,rrne nai>rrocnoAaprre o6'eAnaHn-f,
.:.--\O-ltrIHf" sia 18 xnirHs 2016 poKy, rocni4uenoro nprrBarHrrM norapiycou

' ::::.-rro rricr,roro oKpyry Baiilur T.M. sa l\s 307, qacrKy n po:uipi 3000,00 rpH.
: ::.r,- - Bo ni.lcrynzro Jlucony Pyc:raHy Iropenzuy sa 846 600 rpu..

- -:-. --r;u"r nanirar craHoM na 3l rpyAH.r 2016 pory posno4ireHufi nriN yr{acHuKaMu y
-- . =----=i. ruo xapaKrepr43yerbcs Aa:r'uv^Lr ra6rnui J\! 5.

Ta6nuus J\s 5

Y.IacHuKz
3aramna cyrr,ra

BHecKy (rpu.)
Hacrxa B craryrHoMy

frouai (%)
, Irop Boro4untzpoBHq 196000.00 98,0

= Pvc-rau Iropeeu.l 3000,00 1.5
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: lcceicrar Maniq fpnropieFla 1000,00 05
3'-btlf O 200000,00 100,0

l. -eans npo 3arBepAxeHHq ocraHHboi peAaKrlii Craryry 6yro npufiHtre 14 qepBHs 2019

::: -,rro-r -Ns 10 sin14.06.2019 porcy).

I - .:.:-: cTaT)'THOfO raUiraly Tonapzcrea crauorr,t sa 31 rpyAHt 2019 pory cKnaAae 200 rnc.
Ta BCTaHOBJTeHT4M HOpMarI4 BaM.

craHoM na 31 rpy4Hs 2019 poxy- -:-=:-i1ir xanira,'r ra Bluyrlegnft raniral Tonapucrna

1'. -;iropH 3a3Haqarorb npo eianoniauicTb po:Nripy craryrHoro ranirany TonaplrcrBa

-.--_ --.;t.t -loK)\reHTau. Ha AyMKy ay4uropie Soprraynanus ra crrara craryrHoro ranira,ry
. .':,r:-:: . lcix cyrreBrrx acrreKTax nilnoeilae BI{MoraM qlrHHofo 3aKoHoAaBcrsa. 9acrxa
:t : ::i: : J-:-\-THortV ranira,ri Toeapucrna ni4cyTtrr.

III-,r'i ei-lnoei-tHocri (uenignonigHocri) upufinnroi r<epieul{urBoM Tonaplrcrna
..1 .--.r.i n,-'.rirrrRrr BrrlroraM 3aKoHoAaBcrBa npo 6yxra,rrepcrrcuft o6lin ra Qinancoey
: ---;- .g \IC@3.

:' . 
=- -. - ::oro ocHoBoro l:rq nilroroexu QinaHcoeoi geirHocri Tonaprzcrna ra pix. rqo

,-. -:- -:. :r 1019 poxy, e MiixHapoAui crauAapru Siuaricoeoi:niurocri, nnyrpiurui
:- -. - -::ttritBZ. flpu droprr.nynanni $iHauconoi seiruocri Tonapucrno KepyBanoc.f, raKo)K

r --- ---. -----:r;Hrr\ 3aKoHoAaBr{nx ra HopMarr4BHux axris uoro opranisaqii i seAeHHs

.-
. , ' :".;-;;:roulr'.loBr,r, MeroAr4 i npoqe4yprr 3acrocyBaHH.s o6rixoeoi noriruru Tonapr4crBa,

- -- --:- -:-: :-l:Ho Harca:1.ullpo oprauisaqiro 6lxralrepcbKoro o6:rixy ra o6:rirony no:rirraxy

-:'-:t -tr.tirrrxa TonapucrBa n nepiogi, sKnft uepenip.ancx, Br{3Haqae ocnosHi 3aca!.kr

,-,- -:-ilJbxoro o6:rixv ra cKnalanns frinaucosoi gnirnocri 3.4orpIrMaHH-sM ocHoBHrTX

-: l:,-ie3ne.reHHr\.{ NreroAis oqinrn ra peecrpallii rocnoAapclKl4x onepaqifi, sxi
r,,:..:1,-.u l-r.paiHu <llpo 6yxranrepcrrufi o6:rirc ra (pinaHcony sniruicrr n Yrpaini>

-- -, ' .-- r. -t- .1999 poxl'si sNaiHa\au ra MC@3.
l-. -== -...-ii rrrxa Toeapucrna po3Kpr4Ba€ ocHoBr4, craHAaprlr, fipaBvlra ra npoqe[ypv
. - - - - r.:,icrBo BrrKopr.rcroBye rpv eeAeHi o6nixy ra cKnaAaHns :sirHocri si.4noeilHo Ao

- = -;-:ri:auii onpertax crarefi Qinanconoi snirHocri Tonapucrna.
...-::;i :o $iHancoeoi ssirHocri TonapucrBa 3a nepio4 : 01.01 .2019 poKy no
: -::-. ---:tse-leHrrri :rricr 3Harryrqux o6rixoeux nolirux.

Por:i.r <<Po:xpnrrn inQopuaqii y Qiuaucoeiii leiTHocri)>

Po:rcpnrra iuQop*raqii utolo arcrunie

Heuarepia.iruri arcrunu
poxy nepnicua napricrb HeMarepia,rsszx aKrusis cxt:m'4ata 456

l--::ri:auiq) neuarepiaJrbHrrx axrueie HapaxoByerbcr nprMoninifinuu MeroAoM I

.; - -,--i.:{119 poKy cranoBr4rb 377 ruc.rpn.
: :,-r-- -::{ri\ aKrI4Bie eiAHeceui uporparr,lui npo4yxrLr ra riqeHsii na uporpaltHi

, : -e\larepia,rrnnx arrlteie HapaxoBy€mcs is 3acrocyBaHH.f,M [ptMo-rrinifinoro
- :1.. -: crpoKy ix Kopr4cHoro Br{KoprrcraHH.rr. Hapaxynaltrx auoprusaqii

: : -:. \ qKo\ry neuarepialrnufi axrras craB npIrAarHI,IM Int BuKopl4craHH.fl.
: --- --,r neninnv MernrT r{nn2yvp,arrrr!- , ^-,r--AJ MeroA HapaxyBaHH,fl aMoprrr3allll He 3MlHIoBaBcs.
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---::,prraui-q uoAo nenarepialbHrrx aKTrrein posrpura TonapucrBoM n llpurr,lirxax Ao piunoi

: ----r---: =-: reirHOcri.
----' ^-'-r4Topin, o6nix ueuarepialbulrx aKTr4Bin y ncix cyrreBlzx acIIeKTax siAnoeiAae----: -\,\lt\_\ ayA

:.1..--- jl,r Haxa:1'npo o6nixony no:rirrary, Mi>r<napoAHoMy craHAapry 6lxranrepcbKoro o6lixy 38

--.q=--:i,rrrHi axrusu), sKuit sw1auuit PaAoro: MiNHapo.qHvx craH.4aprin 6y<raJrrepcbKoro

:,1.---.r.-. P\ICEO)ra3acrocoByerbcr:316epesns2004pory(sisN{iHaNauraAonoBHeHnruu).

Kauiraluri ineecruuii
3= -tasrlrru $inanconoi seiruocri TonapucrBa craHoM na 31 rpyAHs 2019 poxy napricu

-r-:---=:feutir xanira,rlnux iueecruqifi cKnaAaJIa 243 2ll TI'Ic. rpH'

i{. npor.a:i 2019 poKy pyx xauiralrHrax insecruqrfi. yig6yvanc.a ni4Hocuo 6yainnvurBa

!.t---ri;r\ ra He)r(r.rr.lronux 6yline:r, upIa46aHHs ocHoBuIax :aco6iB Ta MaJIoIIinuux neo6oporHux
,.r':3:ialbHl.ry arrrznis. BianoeilHo Ao HaAaHrlx Ha po3rnsA ay4uropin IepBIIHHLIX 4orl"ueHrin

-..- r.:irparu ni4o6pax(arorbcr TonapzcrnoM, tK qe nepeA6a.{eno Incrpyrqiero npo 3acrocyBaHHq

-------. parluxin 6yxranrepcbKoro o6niry aKu.{nin, tcauiraly, :o6os'qgaHr i rocnoAapcbKl'Ix

-:=:.--iii nilupueucrn i opranisauifi, 3arBep.qxeHolo HaKa3ou MinicrepcrBa (finaricin Yrpainu
, - -- - '-'-.l9gg p. Nl 291 (si sninalrrz i 4ouonneHnruz), na siAnoei4Hux cy6paxyHKax paxynrcy l5

: -' -- - -:rui iusecruuii).

-:;l rpaucSopr.,,raqii $iHaHconoi :sirHocri :a MC@3 napricrt He3aBeplxenrzx raniralsnrax

- -.::--.i-lir"r He 6yra [epeBeAeHa Ao cKnaAy ocHoBHIzx saco6ie.

-, -IfrKy ayAuropie, lani Siuauconoi ssiruocri Tonapucrea crocoBHo raniranruzx
--=;--.:rfui ei.{nosiAarorb AaHlrM peecrpie ana-niruqnoro ra cLIHTerI4uHoro o6nixy Tonapzcrea ra

: - : :1:I}{ J O KyI\,{ eHT aM' IJA!.AIJLIM H a pO3In s-A ay AIIT OpAM.

OcnoeHi raco6u, iunecrnqifiHa Hepyxonricrr ra inmi neo6oporni ar<rueu

3. lannvu Sinanconoi seiruocri TonapzcrBa craHoM Ha 31.12.2019 poKy Ha 6a:ranci

-,1---:-=i:orbcs ocHoBHi gaco6u :a nepnicrorc napricrto 276 353 rrzc. rpu. .{ani uoAo cKnaAy

-,-=-r-:,r\ saco6ie craHoM na 31 rpyAH{ 2018 pory ra Ha 31 rpyanr 2019 poxy HaBereHo B

11_ - ;--_ n

Ta6r'uus.6

fpyun ocHoBHlrx saco6ie
Crarrorvr ua 31
rpyaun 2018
( ruc. rpH.)

Cranou Ha 31

rpysun 2019
(rrac. rpn.)

: .---^\lr. cllopyAl4 Ta nepeAaBalrui npr'rcrpoi 27r 251 267 409

', :.--'HII ra o6raruannq r 238 | 336

-: ---;loprrri saco6u 1 653 5 106

t:'.\teHTr.I. npunanv Ta lHBeHTa 1 781 | 879

L, :--3O OODOTHI MaTeplaJIbHl AKTVBLI 113 623

Btur-rro: 276 036 276 353

C.,rra HapaxoBaHofo 3Hocy ocHoBHr4x gaco6ie craHoM na 31.I2.2019 poKy cKnaJIa 33 869
,!-

3-i:Ho HaAaHr,rx Ha po3rrlf,A ayAr4TopiB 4or<ytuenriB HapaxyBaHH.t{ aMoprusauii ocHoBHrrx

.:i _,1_= rrpoBolLrrbc.f, [p.sMoniuifiHzlr MeroAoM 3a crpoKaMlr Bl4Kopl4c'Ialg'rrs, BcraHoBJreHIrMIr

-.-;'- -r.r npo o6nircony nolirzxy, HapaxyBaHHs auoprusaqii ualoIlinsIax ueo6oporuux
,,--t-:--rHrrr axrunie npoBoAr4Tbcx n po:uipi 100% naprocri TaKoro o6'emy B rleplxoMy Nricqui

r, . -- :-:-t)'cx1.:i cruia4y B eKcrrnyarauiro. Ayauropu 3a3Haqalorb npo nesN{iHHicrb Blz3HaqeHofo

, :- - --. -ror.sroM ssiruoro uepio4y, llo eiAnoniAae en\aorau Harasy npo o6nirony nonirury ra
irr-r--:r.! \IixHapo4uoro craHAapry 6yxranrepcbKoro o6liry 16 <OcrosHi saco6z), sxuit

-1-:----.'.: Paloro s MiNuapoAHrrx cran4aprin 6yxranrepcbKoro o6nir<y (PMCBO) ra
r. - -,: -:..-€rbcq s 01 ci-{H-s 2005 por<y (si svrinarula ra AorloBHenn.auz) (la-,ri - MCBO 16).

L2
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*-_.-:u.\r Ha 31.12.2019 poKy HA 6ananci Tonapucrna o6rixoeyerbct IHBeCTI4UluHa

:-r- -,-:"I-:-b. cIIpaBeAnI4Ba "upii.t" st<oi cKnaAae 28 3I4 rl4c' rpII' 3ri4no MCEO 40
-i-.-:-=rira Hepyxonricrr> Br.r3HaqeHa crrpaBeAnrrBa napricm innecruqiftnoi nepyxor'tocri,

.r: ---u -.r3gaqeHHs e He3aJrexHe oq,"rouu""r, s4ificueue cy6'elcrorr't oqino'ruoi Ai.s:nnocri fIlI
.---:-- . x,-.::a e[P 35489357, ceprraQir<ar cy6'erra ouiHoqnoi Aiglrnocri (ua npone4ennl

:,-,:-- - --:.1:lexHoi orlisrz uafina) Ns 514/17, sutra1uit' @onAou 4epNuafiHa Vxpainn 31 rpannr

_-_-_..prrauix rrloAo ocHoBHr4x saco6is ra iHsecruqifiHoi HepyxoMocrl po3Kplrra

- T1^'114i111ax Ao Qiuancoeoi geiruocri'. -:-:1' -51'\r rr "u"::;tT;;;-,*;:;;;; aHui4o6nir ocHoBHI'IX gaco6ie BeAerbc.nl1:;r nponeAenui ayAvrry BcraHoBJIeHo, IrIo aHa'IIlTlIr
-.---i ,-,i,1^;,.^:: --! -;Dr -\ nrLIrrAvB?HI4X I9pBI'IHHI4X $Opttl'
l{a rlrrxy ay.4uropin, aaui $inanconoi seiruocri Tonapucrea crocoBHo ocHoBHI'IX gaco6in

: __-_,e.-rxuiftnoi nepyxol.locri s qiirorr{y eiAuosiAalorr AaHI',IM peecrpin ana:rirraqnoro Ta

: --_ _ j-.:--f{L-rro o6:rir<y Tonapucrna ra rrepBrrHHrrM AOKyMeHTaM ' 
lF.aAaIJ'Vt}d Ha po3usA ayALITOpaM.

@inaucoei insecruqii
-,--rapycrno MaJro craHoM ua 31 rpyAHs 2018 por<y AoBrocrpoxoni Sinaucosi gxraAeHH'f,

: --r- tnecxis Ao cTaTyTur'Ix xartira:rin ni4npneMcTB Ha 3afaJlbHy cyMy 7 I25 TI'Ic' fpH''

rr-r--: -,-r3rocrpoKonux (piHaHcoBrrx innecrurlifi craHoM na 31 rpyAHt 2019 pory 3MeHIIIIrJIacb

_ ---:- -;:;. rpu. llporxrorll 2019 por<y s4ifiureni sIsIaAeHHq y eurr.f,Ai BHecKy Ao craryrHoro

r-rr,- :--. OB (IIIKOHET, n po:uipi 30 ruc. IpH. ra IIpoAax{ KopnoparIIBHI4x IIpaB y nnr:rx4i

r.: 3-,- -: ---ar'rHoro lcaniraly TOB dIIKO-XLITIIOCEPBIC> co6inapricrro 5 823 ruc. rpu. Bci

_ _ r -.- -r.r:;.-.,ei oiuaHcosi exraAeHHs He o6:rironyro rbcfl.3a MeroAoM yvac'ri s Kanirari, a eiAHeceHi

_ _ ---.- ,liinanconux ineecrnqifi ra o6nironyrorbct 3a nepnicHoro napricrro. Cnpaee4-rruna

r*-_ --_- rrrBrocrpoKoBuX (finauconux iHsecrn{ifi Ha niAcrasi ssiruocri ni4nplzeucrn, Ao

--.-_ -_ -, _ - .. .-anirauy qKr.rx :lificneni BHecKr4, TonapucrnoM He po3paxoByBanacb.

]- 1019 poui Tonapucrno He MaJro Aoxo.qy niA AoerocrpoKoBlIx QiHauconux innecruqiit y

: ;r-- ---u, -.1:i:eH.4ie.
IlLrroeHrrX SinaHconux iHrecruqifi nporrrow20Ig poKy y Tonapucrna ne 6yno.

O6,'rirc sanacin
3, -lasurrir Sinauconoi geiruocri Tonapucrna craHoM na 31 rpynHs 2018 poxy na 6a:raHci

.::--:r:-Ja od-riroeynalrvcb3anacunapricrro 155 899 TI4c. rpH., craHoM na 31 rpy.uHx 2019 pory

i-*-r---: :;ipodHuurzx:anacie 3MeHrrrr4Jracb Ao 91 617 TIrc. rpH. B ToMy uttclti, nrapo6Hnui 3aracLl

-i_-,. - ,-t; i -{61 ruc. rpH., roroBa npo4yrqi s. - 78 686 ruc. fpH., roBapu - 8 470 rl4c. fpH'

-:rir6ani (orpuuaHi) 3anacv 3apaxoByrorbcs Ha 6atauc Tonapucrea :a uepnicroro

i;i-r- : ---:. 3a6egneqena nesNaiHuicrr srdgHa.{eHoro MeroAy ollirmz sanacis npz nu6yrri - @I@O'

-----:-riru.{Hufi o6nir< ganacin BeAerbcs TonapucrnoM y siAoN{ocrsx ro KoxHoMy BIrAy

-r- -: :,a?e\ro y po:pi:i nafirr.renynanr. Ha AyMKy ayAuropin, 3arraatr Tonapucrna rnacnSixosaHi i

,i _,:.'...ru." eiAnosilHo 4o Iucrpyr<qii upo 3acrocyBaHu.a llnaHy paxynrcin 6yxra,'IrepcbKoro

.: --; - -.-tlrisie. ranirary, go6oe'sgaHr i rocnoAapcbKl,Ix ouepaqifi ui4nplaeucrn i opranisallifi,

-i-:€r-:.3Horc HaKa3o* Mi"i"t.pcrBa $inaucie Yrcpainu eia 30.1 |.1999 p. J''ll 291 (si :ruinauu i

- - : --3.:Enru) (aani - Incrpyrqir J\l 291).

-,l.rix :anacis ua Tonapucrei sAificHroerbct n qinorrly y ei4noni4nocri i: ezN{oraN4u

-ii,,_, .'po o6nixony nolirurcy ra MiNnapo,4HI4M craHAaproM 6yxranrepcbKoro o6nixy 2

:,--,-..-. .qFiui su1arrufi. PaAoro : Mixuapo4Hr,rx craHAaprin 6yxraJlrepcbKofo o6nixy (PMCEO)

. ,--- -'.IiI ra.ronoBHenuxltu) (aani - MCBO 2).

--; -.-,pyaui.s qoAo :anacie po3Kpr,rra To rapucrnorl n flputllirrax 4o pivHoi SinaHconoi

= -= -,: - - 3 noBHoMY o6Cssi.

[e6iropcrxa ra6oProeaHicrs
_- - -_{tr\r na 31 rpy.uns2Olg poKy Ha 6a,rauci Tonapucrna ue o6lir<oByBaJlacb AoBrocrpoKoBa

- :,- :-ta :a6oProeaHicTb.

13



- - - - =-: :e6iropcrxa :a6opronasicrr Tonapzcrna 3a roBapr4, po6orra, nocnyil{ g6ilrurzlacr
- ---- ::- =,:, :-tH. craHou Ha 31 rpyanr 2018 pory rc 45 092ruc. rpH. craHou Ha 3Irpytnn2ll9
:r- rl -- - - =-a -re5iropcrxa :a6opronaHicrr 3a roBapr,r, po6oru, [ocnyru ni4o6paNena s Eanauci
:g -=::-:-----ar napricrro 3 BpaxyBaHH{M pe3epny cyuuinnux 6oprie e cynri 123 Tvrc. rPH,

:-t,::--:---: ^lprr rpaucQopuarlii ssirHocri sa MC@3 craHoM na 31 rpyAH-s 2018 pory. Pesepn

- i{- :---..s, 1':':ris r 2019 poqi He HapaxoByBaBcfl, nplr HairBHocri Ae6iropcrxoi:a6oproeaHocri sa

: - '=r:-;- :.-,-.,- -1- noc-llrrr, crpoK Br,rHr,rKHeHH.s sxoi nepeBr{rqye pix. Ha AyMKy ay4Iaropin, IIe He ,4ae

t"r{r: . ----:-t-rx\B3rn. tr{o Tonapucrno lificno orpr4Mae n vrafi6yrHboMy eia 4e6iropcrroi
:^:r1:.:r-'=---,:c:i exonotr,rivny Br4roAy n poslripi 6araucoeoi naprocri raroi sa6opronanocri. Kpirr,r

r-- -. r,-:-.-t;l::r in$oplraqii npo 4e6iropcbKy sa6oproeanicu na 31.12.2019 poKy He e noeHii
L:- :-=.'5:-la€ Br{\rofaM HapaxyBaHHr pe3epBy Kpe.qrrrHr4x s6urxis (naparpao E 5.5.35 MC@3 9

I --: --- :.. : i i ncrplrreHrLr >).

.f:;.rpcbKa:a6oproeanicrr 3a po3paxyHKaMlr 3a BLTAaHI4MV aBa:eeaMrl 3MeHIrII,IJIacr s 4 810
.i: 

=--- 
s-r'aHou na 3 i rpyaus.2}l8 poxy rc 3 396 rrrc. fpH craHoM Ha 31 rpy.tus2)l9 poKy.

-_.ua :e6iropclrcoi:a6opronaHocri ga po3paxyHKaMu 3 6roAxeronr craHoM ua 31 rpyAHs
I . :,:iq' ei:c1rHr.

--a noroqua re6iropcbKa sa6opronauicrr TonaplrcrBa cragoM na 31 rpyAHt 2019 porcy

-'L-,---, ,1-i 001 Tuc. rpH, Ao iHuroi uoroqHoi 4e6iropcrxoi :a6opronaHocri ni4necena

-t1-:- :-:ricru :a B:a2.aH:zv':r^ IIo3ITKaMI{ Ha cyMy 35 001 TI,Ic. rpH.

--: r}lrxl' al,Azropin 6yxra,'rrepcrrczfi o6:riK rroroqHoi 4e6iropcrxoi :a6optonauocti, 3a

i"t-----'.-\r \{u-r}-tr{Bofo BnnrrBy rrLrraHHfl. upo ei4cyrHicrr uapaxyBaHHA pe3epBy cyunienux 60prin,
'- ':------c.fl Tonapacreou n ycix cyrreBr4x acrreKTax eilnosiAHo.(o BI,IMor MCEO ra Hara:y
::4- -,1---:.!',ev no.rirury. IHfropr'raqi.s utoAo 4e6iropcrxoi sa6oproeaHocri po3Kplrra Tonapucreort
i ::--.l--srr:o pi.troi tfiHanconoi seirnocri B rIoBHoMy o6cssi.

Ipouroni Korrrrrr
J-=mox rorurin Ha rroroqHr4x paxyHKax craHoM ua 31 rpyAH.rr 2019 poxy cKJIaAaB \4 991- :': -:.1.. B ro\rv vncri, Ha rroroqHr{x paxyHKax - 2 431 686,99 rpH., Ha Aeno3HTHoMy paxyHKy

I --.-- -IEP;LABHI4IZ OilIAI.HWVL EAHK yKPAiHI4> - 12 000 000 fpH., Ha cneqia:EHony
;a . -=-r---. :rs o6-riry rourin Ha paxyHKy y crrcreMi ererrponnoro a4rraiHicrpynannr rloAarKy Ha

-.:,-a --:ricrr) s HarlioHamHift eanrcri - 559 335,00 rpH, B raci - 0,00 rpn., rqo cninnagae :
-ii:-.-,. r' 1:raHc1'rrpo rporxosi xotrrra e HarlioHanrHifi eanrcri cranona ua3I rpyAH-s 2019 pory -
--'-_ -ia- rpH.

J::amrur rporxoBrrx xorrrrie Tonapucrna e uarlioHa:nnift sanrcri crauoM ua 31 rpyAHt

- . :.--.] eiJnosilarorr 6auriscrrsala BrrrurcKaM, racoei onepaqii nporrroM 2019 poxy ne

Inuri anrnnu

=ri HeoSoporHi aKTvrBvr craHoM Ha 31 rpyAHf, 2019 pory ua 6atattci ToeapucrBa He
n^ iHurux o6oporHux arrnnin, -sxi craHoNa na 31 rpyAHr 2018 pory cxra4a,ru 8- ! _:_. r- -Dlx, l{\J

'r =:: -!H.. a craHoM na 31 rpyAH{ 2019 pory 3MeHrrr4Jrr4cb Ao 5 504 Trrc. rpH., ni4neceno

=lc -:. .rlb-to paxyHKy 6431 "llolarroni 3o6oB'r3aHHr".

Posrcpurrn inQopuaqii crocosuo go6os'ssaHr

---.-;'-opa\ru Aoc:riANeHo, Iqo Brd3HaHHs, o6nir< ra oqiura go6oe'sgaur Tonapucrna n qiroiray
rlt- - -: --L-\Tb Br4\{ofaM Hara:y npo o6nixony noriruxy ra BzMorarr MiNnapolHoro craHAapry
i, ;.l=:i;Koro o6nixy 37 <3a6ezrrelreHHq, yuonui go6os'sgaHHfl "ta yuonHi arcrunu>>, xrcuit

'.-,='-; Pa:oro s MiNnapoAHlrx cran4aprin 6yxralrepcbKofo o6-rriry (PMCBO) Ta

;;rrr.- L -:_, :-Tbcr : 01 rtIlnn-s 1999 poxy (:i :uiHarraz ra AonoBHeunxuu).
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{onrocrpoKosi so6onts3auus ra ra6erneqeHHs

Tonapucrno e errairenrona qinuux nanepin, rr<i 4onyueHi Ao roprin Ha Qongonzx 6ipNax.
Jorrocrporoni so6os'fl3aH:r^s. i ga6esre.{eHH-rr craHou na 31 rpyanx 2019 potcy oKJIaAaJIIT 675 587

TEc. rpH, B ToMy .racri, AocrpoKoBi go6on'ssaHH.rr 3a o6JriraqisNaz ra onqioHaMr4 BJracnoi elricii -
6+1 032 rktc. rpH., cyrra qiruonoro (fiHaucyBaHHs 6yainnzqrna $iszuHranrz oco6avrn - 34 249 ruc.
rpn.. :a6e:rerreHH.s Burrrrar nepcoHany (pesepn or.narvr ni4uycrox) - 306 rr.rc. rpH. 3a MCEO 20
,O5-rix .4eplraBHrrx rpaurin i posxpzrrx in(foprrrauii upo .ueplKaBHy ,4onoMory)> Ao qirsoeoro
dinaHcynanux ni4uocrrbc-f, Aep)Kanni rpaHru ra cy6cu4ii, rouy y sniri npo Qinancoerfi craH
r1-rrrrtrKr4 rliffionoro (fiHancynauur qepe3 :rpauc(popuarlifiHi Kopr.rfyBaHHr cnil 6yno
slracu(fixyBaru y ni4crpouenzl AoxiA (aoxia uafi6yurix nepio4in).

.{onrocrporcosi:o6oe's3aHnfl, ga o6rirarlisN,rn ra onqionauu nnauroi eruicii ni4o6paxeni n

fu:anci 3a relepeuHboro (AzcxouroeaHuoro) napricrro 3 BpaxyBaHHrM crpoKin norarueHHs ra

=:..6paNeuHsM 
pe3ynbrarin uepeouiuru n cuaAi,qoxoAis ra Br.rrpar Tonapucrna.

Bltnanns, o6nirc ra oqiruca rlororrHrrx so6ontggaun
Koporxocrporconi KpeAurr{ 6aurin ra noroqHa sa6opronanicrr 3a ,4oBfocrpoKoBrzMr4

r-,6..n'ssaliHrMr.r ne o6rixosyBanacb sa 6ananci Tonapucrna craHoM na 31 rpyAss,2}I9 poKy.
Kpe4nropcuca :a6opronanicrr 3a roBaprl, po6oru, nocnyrr{ craHoM na 31 rpyaur 2019 porcy

il-Llfa-ra 5190 rnc. rpn.
Cranolr na 31 rpyAHs 2019 poxy ua 6yxranrepcbKr{x paxyHKax Tonapzcrea o6nironyBaJracb

nrrottrra KpeAnropcuca :a6opronauicrr 3a po3paxyHKaMr.r g 6roAxeroru n cyui 2 162 Tr{c. rpH., B

:- q 3 rroAarKy ua npra6yrox - 481 Trrc. fpH, 3nrrurv 3a 3eMJrro - 1 100 Tr4c. fpH.,3 rroAarKy Ha

B+\\o\re uaftHo - 475 Trrc. rpH, 3 rroAarKy Ha AoAaHy napricu - 100 Tr.rc. rpH, 3 rrorarKy 3

rr::--suxiB TpaHcnoprnr4x saco6ie - 6 ruc. rpH.
floroqHa KpeAr{Topcma sa6oprosauicrr :i crpaxynaHHr ra orrJrarr.r upaqi craHoM ua 31

:Flrr 2019 por<y 6yna ei4cyrnr. ,{o uoroqnoi KpeAr.rropcrr<oi sa6oprosaHocri 3a oAepxaHr.rMn
uracauu e cyrrai 686 ruc. rpn ni4ueceHa norrepeAHs olnara 3a roBap.

Tsrni noroqui so6os's3aHH{ 3MeHrlrrrJrr4cr 220 628 ruc. fpH. craHou na 31 rpy4nx 2018 poxy
-u- 1-l 804 ruc. rpH. craHou na 31 rpyanr 2019 pory,4o inuux rrororrHr4x 3o6oe'qgaHr ni4ueceni
nrfrxn, orpuuani TonapucrnoM B cyrrai 14410 ruc. rpH., KperlrropcbKa :a6opronauicrr i:
-lrpiuuix po3paxyHKin n cyui 142 tuc. rpH. ra canbAo paxyHKy 644 <fIorcrronufi KpeAr.rr) B

1-ruipi 252 ruc. rpH. lIo:uKI4, orpllMaui TonapucrBoM, nane4eni e 6anaHci 3a crrpaBeAJrr4Boro

IEjju-rro 3 BpaxyBaHHf,M ix ArrcKoHTyBaHH{ 3 BpaxyBaHHqM :cTpoKiB rofarreHH-fl Ta

r,-rrdpaxeHHsM pe3ynbrarin nepeoqiurz s cKraAi AoxoAis ra Bhrpar Tonapucrna.
,IoxoAn rraafi6yruix nepio4in na 6aranci Tonapzcrea craHoM Ha 31 rpyAHr 2019 porcy ne

e6rixonlna,rucr.

Pornpurrn inQopua;ilff Qinauconnx pe:ynrrarin

Bi4o6paNeHHt AoxoAin n 6yxranrepcbKoMy o6nixy Tonapzcrna gAificsroer:',cs, Ha niAcrasi
&-T\rrHI{x [epBI4HHr4x 4oryueHrin: axris Br4KoHaHr.x po6ir (nocnyr), Br.rlucoK 6auxy,

Frr+a\\EKonux ni4ouocrefi ra inurux [epBr.rHHr4x 4or<yuenrin, nepe46a.reHr.rx crarrero 9 3arouy
-E 996.

3a pe:yrlrraraMr ay.qlrropcbnoi uepenipKr,r BcraHoBJreHo, rqo aani ni4o6paxeni n xypuanax -
,lgrepa\ Ta o6oporno canbAoBux ni4ol,rocrxx, HaAaHprx ayAr4TopaM crocoBHo AoxoAie
f ur8apHc rB a za 20 | 9 pir ni4nonilarorr [epBr.rHHr4 M AoKyMeHTaM.

Ha 4yvrxy ayAuropin 6lxranrepcrr<zfi o6nirc Aoxo.qis Tonaprzcrna n ycix cyrreBrrx acrreKrax

-ETFc.s 
y ni4noni4Hocri .qo HopM MiNHapogHoro craHAapry fiinaHconoi seifirocri 15 <Aoxil nia

-uronopin t xrieHranrz>.
Crpyrrypa Aoxo.4ie Tonapucrna eilnosilno 3eiry npo (fiuanconi pesylbrarr.r (3nir npo

,1=lr.tmafi aoxia) za20I9 pir nane4eHo n Ta6nuqi 7.
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Crpyr<rypa AoxoAie Tonapucrna
Ta6tutlsT

floxo4u Tonapucrna

.loxoA BPI KA BlA ruii TOBA

Inuri ouepaqifiHi AoxoAz

[oxo4 BIA\Iacrlexanirani
Iurui 4oxo4rz

Iuuri SiuaHcosi loxoAlr
Inurzfi cyxyuuuft aoxia

Parou AoxoAie

l.-r cr:ra4y ql'Icroro AoxoAy (nzpyuru) ni4 peanisaqii npo4yr<qii (ouronrurM Br,rAoM 4ixlrHocri
- : =::ilcrsa e 6y4inuzqrno xIrrJIoBI4x i uexnuonux 6y4inenr) ni4neceni i AoxoAn si4
,-=:auifinoi opeugz axrrzeie n cyrr,ri 34 798 Tr4c. rpH..,{o iHurux ouepaqifinrax 4oxo4in n cyr,.li l6
- - -;tc. rpu. ni4ueceni 4oxo4u ni4 peanisauii iuruzx o6oporHrzx axrunis n cynai 9 407 rrrc. fpH.,

- - '-'- ei: sMiHu naprocri artznin, qri o6riKoByrorbcr 3a cnpaBerJrrrBoro napricuo, n cyt,ti 6525
rj: -pH.. crII4caHHt KpeAzropcrroi :a6opronauocri n cyui 40 Tr.rc. fpH. ra inuri AoxoAu nil
- -=:.-;ilittoi 4irltnocri n cyrrai 154 rrac. rpH. ,{o iuurr,rx QiHauconzx 4oxo4in n cynai 6800 rzc.-:--- ;irueceni ei4corxa 3a Aeno3rrraMr4, Ao iHrurax Aoxo.qie ni4HeceHa napricrr [poAax{y
: -:- : JrpoKonux SiuancoBLIX iHeecrrUift (ropnoparunHzx npan) n cyui 27 000 rr4c. rpH.

Burparu
Ha ayury ay4raropin, o6:rir< BLIrpar Tonapucrea Be,4erbcr n qi:rouy nirnosirHo Ao HopM

- _ -f ,-1.

5rrra,rrepcrrzfi o6:rirc Blrrpar Tonapvcrna s4ificnroerbc-fl Ha ni4crani HacrynHr4x nepBrrHHrrx

--,'-, l-l:Htis: arrie BI4KoHaHI4x po6ir (nocryr), HaKnaIHLrx, iHurrax nepBrrHHr.rx ra po3paxyHKoBrrx
- - '-,..teHtig.

3a pesylrraraMrr ayAllTopcbxoi nepenipxu ncranoBJreHo, rqo 4ani, xxi ei4o6par(eHo B
R-.:---:la\-opAepax ra o6oporHo-caJIbIoBAX ni4Orr,rOCTrX, HaAaHr4X ayAI{TOpaM, B OCHOBHO},Iy,
I - - i-.larcrb IepBITHHLIM AoKyMeHTaM Ta AaHITM QinaHconoi seiruocri Tonapzcre a za 2079 pix.

Crpl'xrypy Brlrpar Tonapzcrna siAnoeirno 3niry npo $inauconi pesy:rbrarr4 za 2019 prrc
:;:-=-3Ho sTa6IuIJsx 8, 9.

Crpyrcrypy Brrrpar TonapncrBa 3a 2019 pirc
Ta6nzqq 8

I3OBAHOI II
TIIBHI BVI

ua:6
IIZHT BI]

Ta6nulx9

I6

3a 2019 pir<

llt 265
L6 t26

161 191

I a:rirr

HA OIIJI

E;reuenru ouepaqiiiur{x Brrrpar:a 2019 pirc



: -:aryoaHHs.Ha coqianrsi 3axolpl

Pe:orr

.lo iuurux onepauifinlrx Br.rrpar eiAHeceHi co6inapricrr pealisonaHllx BI,Ipo6Hu'1nx sanacie s

: =,1- : 034 ruc. fpH, Brr3Hani urpaQv ra neHi n cynri 47 ruc. rpu, crlucaHHr cyuninnux 6oprin n
:-,r.1- -itJ rnc. fpH, Br.rrparr{, nos'.f,3aHi 3 HaAaHH.gM n onepaqifiHy opeHry axrueie n cyrrai 19 095 ruc.
-:= -3 iriuri earparu onepaqiilnoi Aismuocri n cyrti 875 ruc' rpu.

-lo inurux Br.rrpar eiAHecena co6inapricrs peani:oBaHl4x QiuaHconux iHeecruqift n posuipi 5

t-_- :.ic. fpH.
3a2019 pir ToaapucrBo orpr.rMano npu6yroK Ao orIoAarKyBaHHt B po:nipi 1878 ruc. rpH.,

:,r:::-rr 3 noAarKy ua upu6yrorc s 2019 poqi cKJraJrIr 487 ruc. rpn.. Inruzfi cyrynnrafi aoxia s2019
rr- - r,iroB 0 ruc. rpu.. TaxuM irrrHoM, Tonapucrno 2a2019 pix uano cyxyunzfi loxia y posruipi

_ -_ -;ic. fpH..
3a lynxy aylkrropa, (finaucoei sniru TonapvcrBa ni4o6paxarorb cnpaBe.4JILrBo i 4ocronipHo

I _ --r c\-TTeBprx acrreKTax Qiuancoei pe3ynbrarv y ni4uoei4socri Ao HaqionaJlbHIrx noJrox{eHb

: - 
. = r r.prin) 6yxra-nrepcbKoro o6nixy Yrcpainra.

^-:sopvaqir rloAo AoxoAie ra Br4rpar HaBeAeHa Tonapucrnou n llpuuirxax 4o QiHaHconoi
: -- ----:ri.

In$oplraqis utoAo 3niry rpo pyx rporroBrrx nourrin (ra npauuu ruero4olu).

-.-gopr,raui{ [po rpouroni noroKr{ Tonapvcrna:aa1ae KoptlcryBauau QiuaucoBl4x:sirin 3Mory

. - '-.. 
--,,- cnpoMolxHicrs Tonapr4crBa reHepyBarrr rporuoni Kolrrrlr ra ix ereisaneHrlr, a raKoN(

, ----,,:-,,- uorpe6ra cy6'elcra rocnoAaproBaHur y BrrKopl{cranui qvx rpolxoBl{x nororie.
J.lnapucrno He Mae sanuuxis rporrroBr4x rcomtin, rrci yrpuuyrorbc{ i e ue4ocrynHlrMIr AJIJI

lrli -:!1JTaHHf,, He Ma€ HeBr4KopI,IcraHIrx 3ano3llqeHrax Kourrie, uo e Har{BHrrMIr ar'x tv^ait6yrusoi

-=:.--:itHoi liqrlFrocri I 1^nfl [ofa[reHHs so6oe's3aHr iusecrvuifiuoro xapaKTepy, Ao qKI4x

-: :- -: 51 :r-xrci o6ruexennt uloAo BI,IKopIrcraHH.u.

3-ruuor< rpomoBrx r<ourrin ra ix eKsiearenrie na 31 .I2.20I9 poKy Ha paxyHKax y 6aHrax

-r--,.-.-- ,+ 991 rr4c. rDH.

InQopvauin 4o 3niry rpo BJracHlrfi rcanirar (rnrinr.r y BJracHoMy xauirani)
3. lanunan BalaHcy eracHrafi xanirar Tonapucrna craHoM Ha 31 rpyass.2019 poKy cKnaAa€

.- - Li98 rl{c. rpH. ra Mae raKy crpyKrypy:

- JTaTliTHlII4 KaIIlTil,T
- :{ep03noAi-rreHzfi npra6yrox
- rv'3 €DBHI{fi xanira,'r

200 rnc. rpn;
12 388 rr{c. rpH;

10 ruc. rpu.

---;..n-raqenoro ranira,ry craHoM na 31 rpyaus2019 porcy TonaprlcrBo He Ma€.

i--:po:no4itoauit npn6yror< n cyni l0 997 rl4c. rpH craHoM na 31 rpyAH.r 2018 pory
. --. -=--irr-r Ha cyMy rrucroro npu6yrr<y, orpl,IMaHoro siA Aismnocri y 2019 poqi e cyrui 1391 ruc.

-+- -::\1 qHHoM, craHoM na 31 rpy4ss,2019 poKy Hepo3uoAileHzfi npu6yrox Tonapucrna cKJIaB

- - l: ::;. fpH,

- -= :lrmy ayArrropa, po:uip ra crpyKrypa BnacHofo rarirary ni4o6paNeHi y (fiHaHcosifi

: -: -,- -- Toeapucrna craHoM ua 31 rpy4ns2019 poKy locronipHo.

IIIoao naprocri qrrcrlrx ar<runin
3=pricrn qLrcrr4x ar<rnnie Tonapucrna craHoM ua 31 rpyar^s,2019 poKy craHonurr cywty 12

.: -:H.. ruo eiAnosi4ae ni4cylmy pos4iny I nacuny Eanancy Tonapucrna Ha BKa3aHy Aury.

108 375
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-- - -:-unox naprocri rrr4crr4x arrusie npoBeAeHo na ni.4craei Piruenns ,{epxanHoi rcorrlicii g

- 
-- =:r\ nanepin ra $on4onoro pI{HKy sin, 17 .11 .2004 p. J\l 485.

Bapricrr qrrcrprx axrueis 3HarrHo 6inrrua sa porruip craryrHoro raniraly Tonapzcrna
ir::-J\r na 31 rpyAHr 2019 porcy n posuipi 200 ruc. fpH, uro eiAnoniAae BzMoraM rrt4HHoro

lr:i-- 
=LUaBCTBa,

Pe:epnuufi ranira,r
Bilnoei.qHo 4o Craryry TonapzcrBo crBoproe pe3epBHl4fi (foHa n posuipi 25Yo craryrHofo

; =---aI'. Po:rrip ulopiuuux ni4paxynaHb Ao pe3epBHoro (botay craHoBlrrb 5Yo cwu qlrcroro
__-=,__.-,
--:1 -.I-N\.- 

Pe:epnHuft rcanira:r craHoM ua 1 ci.rus 2019 poxy cKJIaAaB 10 rnc. rpH., BIrKopIrcraHHt

-=:.::ro.lileHoro npu6yrxy y 2019 poqi ua rorroBHeHHs pe3epBHoro raniraly ne ni46yBzlllocb,

t-:r:..r !rr{HoM, na 31 fpyAHq 2019 poxy pe:epnnufi rauirar cKnaAaB 10 ruc. fpH., Iqo n qilony,

=--..3i-lae AaHr,rM nepBr4HHr{x 4oryruenriB, AaHrrM peecrpin aHarirN'{Horo i cunrerl4r{Hofo

IuQopuaqin upo non's3asux oci6
Bi:noeilHo ,4o BrrMor MCEO 24 <Posrcprzma iu$opMarlii npo 3n'x3aui croponn>> ra MCA

r r - lloe'ssani oco6u> Mr4 3BepraJrr,rcb Ao ynpauiucrKofo nepcouany is 3aIIIrroM uloAo HaAaHHt

--;:-.i. noB'r3aHux oci6 ra, 3a HiurBuocri raxzx oci6, xapaxrepy onepallifi s HLINaLI.

3ri:Ho ll(C)EO 23 <Po:xpurrx in(fopnarlii uoao roB'q3asux cropin>, roB'.s3aHI4Mz

- -:,---3\ru BBar(arorbcx: ni4npueMcrBa, rrlo 3HaxoAATbcs. ui4 xoHrporerra a6o 3HaTIHLIM BIIJIITBoM

-: .ri oci6; nianpr4eMcrBa a6o (fisu.tri oco6u, Ir1o npsMo a6o onocepeAKoBaHo gAifictororr
i - - -t.t,.rb Tonapucrnou a6o cyrreBo BrrJrprBarorb na fioro AismHicrr, a raKox 6iltssri qJIeHI,l

:\--,;--::'- raroi Qisravnoi oco6u. llepelix roe'.f,3aHux oci6 naseAeunfi.e ra6nuqi 10.

Ta6nuus l0

Y,aac:c'uxulnocaAa IIIH 9acrra B craryrHoMy
rauirani (%)

lilcoe Irop Borolr4MltpoBtlq, yqacHI4K 2137913537 98,0

I -lacos PvcraH Irooeeuq .vqacHlzK 312641,7353 1,5

- O:riftnux BoroArrl,r.trp Mraxafinonzu,- reHepalr,rruiznupeKTop
2882905614 0,00

3axapuyx Iuua -f,xiuHa, ronosnufi- 6rxrarreo
24505t6042 0,00

,-trepauift 3 roB'r3aHr4Mr4 cropoHaMu, rrlo Br,rxoAsrb 3a uexi uopualrnol AltJlbHocrr, He

r-.I:-r--IeHo.
--:: :rriuroroqu nalroi AyMKr4 crocoBHo 4ocronipnocri n ycix cyrreBlax acrleKTax Qinanconux

r, -. j Tonapucrna :a 2019 pirc, BBaxaeMo 3a ueo6xi.qne 3a3HarII4TI4, rIIo iurua oco6rulea
.L:['-:\"'3uir npo TonaprrcrBo, po3Kprrrrr -aroi nepe46aqeno crarrelo 41 3axony Yrpainu <IIpo

--.i- -lnepu ra Son4onufi puuox> eiA 23 nrororo 2006 porcy Jlb 3480-IV, y 2018 poqi He Marla

Iloaii nicns gaur 6arancy
Ilo :assi ynpauincrKofo [epcona,ry uic:r-a 4aru 6a:rancy iHIui no4ii, ruo Moxtyrb MarIr

-' ---=,.r"r Bnrr4B Ha SiHanconufi cran Tonapucrna,6yttu ei4cytri.

Jorprr*ranHq 3aKoHoAaBcrBa y pasi,rirceiAallii

-r-'rqroM 
gnitroro nepiogy Tonapucrno He po3rroqr.rHaJlo npolleAyplr rixniaaqii.

lnsoplraqiro upo uasnHicrr ra o6csr uenepe46aqeHr{x arcrr.rnin ra/a6o 3o6on'R3ann,
nrlcipnicrb Brr3HaHHs flKrrx *ta 6atannci e AocrarHbo Br.rcor<oro, niq qac lepeBiprcll ue
rr*rm-IeHo.

.1.r.'rsipHicrb Br43HaHHr ua 6araHci Tonapucrna uenepe46aqeHrrx arrzeie ta/a6o 3o6os'q3aHl

.r l[: jr13bKa.
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lHQopnraqin npo uaseHicrr inurux Qanrin ra o6crasuu, Rr<i MoxrTTb cyrr€Bo BrlJrrrHyrrr

: e -'fl.rbHicrs TonaplrcrBa
-' raninn -e-esip1114 Ayaurop He orpvMan in$opnaaqiro npo iuui Sarrrl ra o6craBIrHI4, sKi y
- -r! PIVA rrvPr r

- . --ror'ry Moxyrb cyrreBo BnnLIHyrLr ua AiqmHicrb ToBapl{crBa.

iuQopmauir upo uaqnuicrr uoaiii nic,rq Aaru 6atancy, nxi ne sHaiirulu BiAoOpaxeHHq

I .-:ucosiii lnirHocri, [pore Mornyrb Marlr cyrrenuii BTIJITTB ua QiHanconufi craH.

-: :a.ssi ynpauiucrKoro frepcoHury, nolii nicnq raru 6atavcy, rlo MolKyrb nlaru cyrreeuii
. .-,' Qiuaucosufr. craH ToBaptrcrBa,6y:ru ni4cyrni.

Isura AoAarKoBa insopuaqia ra pesyJrr,TaraMrr o6on'qgnoBoro ayArrry TonapucrBa 3

, "r= +.eHoro eiAlosiAa,rsnicrro t'Tepuropia,rrue uixrocnoqap're o6tegnaHun ttJIIKO-

r_lIHf ".
3rrnoeiAHo Ao BHMof n.4 cr.14 3arcony Yrpaiuu Ne 2258-VIII eia 21.I2.2017 poxy <llpo

. - 1 6 .runn s 1999 poxy <llpo 6yxranrepcrrufi o6rix ra Qinaucony snirnicrs n Yxpaini> (s

:'--;r\rrr gN{iuaN,{u ra Ao[oBHenH.rvu) e ni4npneucrBoM, ulo craHoBuu cycnilrHufi iurepec.

-.srrrr qr.rHoM, na ni4crani suuleuaeeAenoi in$opl'aaqii, Pimeuuxtr,l 3aralsnrlx s6opie

. .,,--ie (flpororon lle 26 sia 27 rpyAHq 2018 poKy) Tonapucrno 6ylo BIr3HaHo

rr rcrBo\'r, xlo craHoBurr cycuilruufi iHrepec.

Har"rrreuynaHHs opraHy, qrcufi [pu3Haqr,rB cy6tenra ayArrropcbKoi Aiqrrnocri na
;,le HHfl O6Oetq:KOfO ayArrTy Tonapucrna:

- :: pe3ynbraraMrr npoBeAeHoro KoHKypcy no ei46opy cy6'exra ayLr4Topc r<oi.{lf,rltHocrl

- ::1eHH.f, o6oe'ssKoro ayAriry Sinanconoi seirHocri sa 2018 pir, PiruenH.strd 3ara,rurux

-:---rrBHlrKie (llpororon N! 2 si!,28 Jrrororo 2019 poxy 6y:ro o6paHo B -sKocri Ayauropa
--:::scrBa - TonapucrBo 3 o6lreNenoro eiAnoeilanrnicrro <AyAuropcrr<a Qiplta <Il'toHa-
- -ro BKnroqeHa 4o pos4iny 4 Peecrpy cy6'exrin ayAlrropcbroi Ai-smHocri, xri Malorb

-::Bo.lrrrr{ o6os'qgKoeufi ayqtrr QinaHconoi seiruocri ui4nprieMcrB, ulo craHoBJrflrl
-:.,..-,i iHrepec. [oronip ]lb 15-4103 sia 15 6epesur 2019 pory yxla4ennfi crporou ua 3

r ..f rBHsr{eHUn Cy6teKTa ayAlrropcrrcoi 4ia"rluocri:
- -r rHrroro2019 poKy.

r :33 TpIIBa,'IfCTb BIIKOHaHHfl ayAUTOpC[,KOfO 3aBAaHHq:
. :_:-lbHa rpuea,licrt BnKoHaHH.s ayArrropcbKofo 3aBAaHHs roql4Haerbcfl. 3 neplrofo poKy

: -ta.l\-r 3 o6oe'gsxoBoro aynury. Buxouann.s neprrrofo 3aBAaHH.s: o6os'.f,gKoBoro ayrury
-.-.:-, eirHocri Tonapucrna ni46ynilrrocb 15.03.2019 ao I9.04.2019 poK/, ayAIrropcLKe

.: r;:KOHyBar'roCb 6eS nepepe, 6es npo4oBxteHH-fl IIOBHOBDI(eHb Ta IOBTOpHI4X npu3HarleHb.

i'. rrrropcr,rci oqiHrcu, uoAo BrrflB!'reHHfl MolKrIIrBoro BrrKpIrBreHHq iHQopMallii y
'- - siir reirHocri:
-.-,-, .r[iHKz pnsuxie Mox{Jrr.rBofo cyrreBofo BrrKpr4B.]rennx (finaucoeoi rsirnocri nnac:ri4ot<

- --::. ayArrropoM 6ytu s[xoHaHi nporleAypl4 oqinru pusuxie i noe'qgaHoi g HI4MLI

- --- l.l.s orprrMaHHr po:yrr,rinnr cy6'exra rocnoAaproBaHHs ra ftoro cepeAoBr'Irla,
----:.: rloro nnyrpiurrifi KoHrpoJrb, rK rlbofo BlrMafae MCA 315 <I4enrn$iraqiq ra
::--E pll:urie cyrreBoro BrlKpr4BneHH.rr qepe3 posylriHna cy6'ercra rocrlo.4aproBaHHs i fioro

- : ---:'. llil .{ac BuKoHaHH.f, rrpoueryp, ueo6xiAnux Ant orpLIMaHHs in0opMallii, xxa
- - - - r\.Ba-racs nia qac i4enruSixaqii puszxin cyrreBofo BI{KpLIBneHHfl sHac,riAoK

- - :j- r ni4noniAuocri Ao MCA 240 <BilnosiAanrHicrr aynvropa, ruo crocyerbcq

- -.-:. npv ayrrrri QinaHconoi seirHocri, uarr,rur 6ynu nogani sanuru Ao ynpaBnincrxoro
- - . .sxlrii Ha Harrry AyMKy, Molr(e uaru inSopuaqiro, .arca, ftntonipHo, Mo)Ke .4onoMorrl4 IIpu

- . ' 1i pn:urie cyrreBofo BLrKpr4BneHHr B HacJli4or uraxpafr.ctsa a6o nouumlL Harr,tu
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uoHaHi aHaniTu.rHi rrporleAypu, B ToMy qr{cni ilo cyri 3 BI{KopI{craHHqM Aerani3oBaHl{x AaHI,tx,

@\-repexeHHr ra inrui. Mu orpr.rManr{ poslnrinnx sosHiuHix uuuttuKie, Aignrnocri cy6'erra
nrcTno.laprcBaHHr, srpyKrypy ftoro eracuocri ra ynpaeninnr, crpyKrypy ra cnoci6 Sinancynannx,
ofrixony noniruxy, qini ra crparerii i uos'.f,saHi s uIaNaLI 6i:nec-puszxu, oqinrra ra ofn-aAl4

@aconux pesymrarin.
Mu ne orpr{Manr{ Aoragis o6cranraH, .sxi Naoxyrr csiAqLlrIa npo Moxnusicrr roro, luo

tsneqcona snirnicrr uicrum cymeBe BVKpr4BneHns eHacriAor nraxpafi crna.

floqcHeuuq rqoAo pe3yJrbrarunnocri ayArrry B .racruni BrlflBreHrrq rlopyrreHb'
r'qfanux i: ruaxpaftcrnom:

- era3aHi rloscHeHH{ rrloAo pe3ynbrarr,rnnocri ay4r4Ty, naAaHi ayAI{TopoM y po:4ili
rBi-uosi.qanrsicrn aylprropa 3a ayrur QiHanconoi seirHocri>. Ay4rarop BBaxae, rqo orpzuani

BEKoHauni ay.uuropcbKofo 3aBAaHH.rr ayAr{Topcbr<i Aoxagx e .qocrarniMr4 AIIr 3a3HaqeHH.t, ulo
I rur.ri nepenipru He BI,ISBJIeHo nopylxeHb, rroB'{3aHux is uraxpaficrsoNa.

Iligrnep.qx(eHHq roro, ulo ayArrropcrrcuft rnir yrrogxenufi 3 AoAarKonuu gniroM AJrq

Tfrop cb rcoro rconriTery :

- :riAso Ao Br4Mor cr.35 3arcouy Yrcpainu Ns 2258-VIII sia 2I.I2.20I7 poKy (llpo aya.ur

iimeqssssi seiruocri Ta ayArrropcbKy.qisnbnicrr>>, ay,4r.rropoM rIpLI HaAaHni TonapncrBy rlocnyr 3

c6oB'r3xonoro ay4zTy $iHanconoi seirHocri sr ni4npuerucrey, rqo craHoBlIrb cycnilrurafi

t€c. 6ya cxna4euuftra noAauufi 4o CryN6u nHyrpiururoro ayAl4ry (rourponro) Tonapzcrna
f,rrsrf,oBr.rfi :nir, y rKoMy posxpr,rri pe3ynbrarl4 BI,IKoHaHHS 3aBAaHHt g o6os's3roBoro ayrLrry,
mraqa intfopvraqix npo 3acrocoBaHy MeroAr4Ky nepenipxu (financoeoi enirnocri, pineHr

E:FTEBocri, rqo 3acrocoByBaBcr niA qac ay1trry, ra inrua in$opMallifl, flKa noBuHHa vicruruct y
nprrrxoBoray:niri siluoeiAHo Ao HopM BLIue BKa3aHoro 3axoHy Yxpainu'

-\1-.u.rropcrraft seir 6yn y:ro4xenzfi 3 AoAarKosral,{ geiroN,I 4lr Cnyx6lr enyrpiurHboro

ryE+ (.Kourponrc) TonapzcrBa y AeHb noAaHHr ayAldropcbxoro :niry.
\[s niarsepAxyeMo, ruo Harxa ayAr4TopcbKa AyMKa y3ro.eryerbctr 3 AoAarKoBlrrrr seiroNa

ryf,rropcbrony r<ouirery, (fyurrlii sroro Br{KoHye Peni:iftua r<orraicig Tonapracrna, rpld3HaueHa
.rrLEE\{r{ s6oparvru yuaurnrin, lporoKon ]tlb 8 eia 2l turms.2017 por<y.

Tnep4xenun [po HeHaAaHHs rrocJryr, ra6opoueuux 3aKoHoAaBcrBoM i npo

-r-rcr^sicrr, 
KJrx)qoBoro rraprHepa 3 ayAury ra cy6'erra ayArrropcrnoi AisruHocri niA

lrrrrluoi oco6u npu flpoBeAenni ayArrTy:
irfryr a)-.dr4ropcbr<oi 4ixnrnocri - Tonapr.rcrno g o6ueNeHolo eiAnosiAanrnicrro <Ay4raropcma

ique ,,lrroHa-AyAr{r) crBepAxy€, rqo siAuoeiruro lo BIrMor cr.6 3arcoHy Yxpainu J\b 2258-VIII
:lr.r l--11.2017 poxy <llpo ayArrr (piuanconoi seirHocri ra ayAl4ropcrrcy 4iantnicrr> (naaani 3axou

1{t '- 
a}.lr{ropoM npLr :aa4lalui TonapncrBy nocnyr 3 o6ou'.ssxoBoro ayliury (piiranconoi sniruocri

[ =rpn€McrBy, tuo craHoBzrr cycni:nnufi inrepec, He Hap:aBeuwrcb oAHorracHo He ayAllTopcrr<i

:mrnlTrl3:
- cKnaAaHHr rroAarKosoi ssirHocri, pospaxyury o6on'x3KoBLIx:6opin i nnarexin;
- KoHoyJrbryBaHH{ 3 nuraHb ynpanninHx, pospo6xn i cyupoBoA}KeHHs ynpauincsrux

illffi]
- Be.qeHHs 6yxranrepcbKoro o6:rixy i cxra4annr (finauconoi snirnocri;
'- pospo6rcr{ Ta B[poBaAxeHHr rtporleAyp nnyrpiurHrofo KoHTpoJIIo, ylpaBJlinna prasurauu,

rrs inQopNrallifinzx rexHonorift y rpiuaHconifi c$epi;
- HaAaHHr npanonoi AorroMorr{ y (foprrni: nocnyr roprlcKoHcymra ig ga6egne.reHHt BeAeHHt

:tlErrL\-fapcbxoi AisnbHocri; ne4euHt nepefoBopin ni4 iueui rcpzAurrHklx oci6;
- KaApoBe ga6e:neqerrus rcpr.rAr4qHr4x oci6 y cSepi 6yxranrepcbKoro o6liry,

rmr! r"TrgBaHHs. Ta (fiuaHcie;
- rrocnynr s oqiuru;
- [ocnyrr'r, floB'.f,3aHi ie :anyreHH.rrM $inancynanHfl, po3[oAinou npz6yrKy, po3po6xoro

rycs-flirHoi crparerii, or<piu nocnyr 3 HaAaHHt BrIeBHeHocri qoAo (financonoi inQopuaqii.
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:r:-'-! loro, Ayaurop 3zrHarlae' luo rpoBeAeunq o6oe'fl3KoBoro 1tll^Stnancoeoi 
gsirHocri

I : =::;rcrsa :4ificnronarocb 3 AorpprMaHHflM upuuqunin He3aJlexHocri, eu3uauenux cr'28

;* :=r _\s 2258.

Intpoprrrauin npo inuri naAani ay4uropou,a6o cy6'exronr ayAl{ropcb""t 11ii"::"I:
rprusnifi oco6i a6o nourporrboBaHrr* ".t 11u,.t^T"y 

t"tl-:1i!:="-llHq rocryrr' KprM

rFLrlT : o6os'ssKoBoro alAuTYr IIIo He po3KpHTa y rniri flpo y[paBninns a6o y i[iuanconifi

:rrrsosri: 
[ocnyr : o6oe'qgKoBoro aynvrry $iuanconot .l_t]:--o-:l1

- 3).]!ITOp 3a3Haqae, IIlo KplM

l_q=e.-rea za2'Igpir, nuu He HaAaBaJ'.rci inuri flocnyflr ui cauon'ry Tonapracrny' fK IopI4AI4rIHlI{

:t::,:-sixonrpol"ouu""*Tonapucrnoucy6'errarocrloAaploBaHH'fl'

lloqcueHHf uloAo oocnry ayAIITy Ta BJIacTIIBnx Aflq ayAlITy o6lrexenr:

- o6cqr ayl.rrry cKJraAaerr'cq 3 rtep

s,l---:=:si: rnir npo Sinanconuil cran na 31

I -.. -:1ltroeHx rourin, 3nit npo 3M1HI'I y

-.-'--. ra flpurr'liroK Ao $iHauconoi gn

;,- -.*=)cq Br{rrycK sniry neea,lexHoro ayAuropa 3 HaAaHHtM ayAr4TopcbKol AyMKIT'

BifloeiluoAoIIOJIoxessq.25'3arconyNs2258UIOAoo6\'rexennso6cxry3aBAaHHt3
:r1- ='t3xu-rBofo ayAI{Ty' ayAlrTop HaAae Hac

- [PlI euKoHaHi 3aBAaHHfl 3 o6os'

- - -: lix. -\y.{urorr,r ne 6ylo BKnroqeHo

+ir -:=;rq BrIeBHeHocri utoAo lrafi6yrur

.ul*: -.ta.loeux oci6 Toeapucrna 13 rlpoBaAlKe

*l-=1'.-;grolty; T^_^-_-^_n^ Dy,DEqhrL Te flor.orlxvroTbcfl 3

- cropoHra AyANry, ayAI4TOp i rcepienuqrno Tonapl4cTBa', RII3HaIoTb Ta IIOIOAXyIoTbcfl

-au - e-r BH€rcJriAoK Bnacr r4Brrx ayrvry o6rr'reN"""' "ni 
e uac:ri4xoM xapaKTepy Qiuancoeoi

, norpe6z, ilIo6 ayqprr rlpoBoArrBcq y Mexax

aHoro napricrro, a raKox nnacli4ot< o6vrexenl'

neuunyrrafi pr'I3I4K. Toro' luo Ae{Kl cyrreBl

yrr{ He ellqntreHi naeim B ToMy pa:i' mrqo ayllrr

ili-tlifo crLraHOBaH uft taBI,IKOHyeTbc.s BIAnoBIAHO AO MCA'
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OcnoeHi siAoN{ocri upo cy6'ercTa ayArrTopcrrcoi 4iansuocri, u1o uponin ay4lrr
Ta6nruq 11

.E
ll

fIoKasHrK

:-.eHe nafi rrenynaHH{ Ta
- eH r u S ixa t\rirrtuit xoA ropuAl,t'{uoi

- a0L1I{

1t-r\reP Ta IATa csiAOllrsa npo
:^iTor{eHHs 4O PeeCrpy
:'. .lrrropcbKrax $ipu ra ayAuropin,
:;i-laHoro AIIY

f si:oqreo Ay4uropcucoi nalarn
l.-KpaiHu rrpo re, u1o cy6'exr
:-. lllropcbxoi Ai.f,rlHocri npofiuron

'.. 
3H imHro nepeeipxy cI4creMI4

rrrHTPO-[rO qXOCri ayApITOpCbKI{X

rulC-r\-f , crnopenoi niAnoeiAHo AO

:;aH:aprin ay rrrry, HopM

-po$ecifi Hoi erur<z ra 3aKoHoAaBrrvx

^ SLTp\IaTUBHI,IX BIIMOf, UIO

:3r1'-rrororb ayAlrropcrxy 4i.alluicrt

aur\reP peecrpaqii n Peecrpi

=1 rrrropin ra cy6'errin ayluropcrroi

--rrrnocri

lara exrloqeHHs eiAoN{ocrefi Ao
:.r:ri-r1' Peecrpy

- euepa:nnIaft 4Lrperrop, cepix,

-,r\rep, rur a Bzrryaari CepruQirara
:\ -lIITopa' BlIAaHofo AIIY

i-rro.{osufi [aprHep -ay rutop, txutrt

-.DoBo.tHB ayAuropcbxy nepeeiprcy,

-: cepir, HoMep, Aara euAa.Ii
t- epraQirara ayAl4Topa, BnAaHofo
\II}'

\ IicuesHaxon)KeHHt:
QaKTu.IHe Mrcue BAHH'

/ daxc

tse6-cafir

Ocuosqi eiAoN{ocri rpo yMoBrr AoroBopy Ha rlpoBeAennq o6os'q3KoBoro ayAury piunoi
ar6rHcoBoi ssirgocri: 3rilHo : [ogarrcoBrrM AoroBopoM J\]2 rpo rpoBeAeHHq ayAury
r$rxropcbKoi uepeniprcu) lo foronopy J\b 15-4/03 nia 15 6epeurr 2019 poKy rlpo
sr.ol.rettcue ayArrropcrxe o6cryroByBaHHq Ha npoBeAeHH{ aylvrry Tonapucrno s o6N{eNeHoIo

r-- -:lla-msicrro <Ay.uuropcrr<a Siprua <Iuosa - AyAIzr>, rlo BKrroqeHe Ao Peecrpy ay.ul{ropiB

3naqenng

Torapucrno : o6lrexenorc siAnoni4alrHtcuo
<Ayluropcma $ipua <Iuoua-AyAIrrD, 23 50027 7

CniAoureo J\b 0791, BLIAaHo piureHnmt

Ay4uropcrroi nalaru Yr<painu sia 26.01.2 00 1 poxy

Ne 98, npoAoBxeHo piurenu.ana Ay.uuropcrroi \aJrar:zr

Yxpainrl sit24.09.2015 poxy, J\b 315/3

Houep 6laHny l\b0751, sareep4xene Pirueunsrt
AIIY eia 25.0L2018 poxy JS354/3

0791 Posail "Cy6'erru ayp:r4Topcrrcoi Aisllnocri, xri
M arorb np aBo rIpoBoAI,ITI,I o 6 o s'.f, gro s ufi, ay 4ur
(f inanconoi gnirnocri ui4npueucrB, rIIo craHoBr-flTb

cycninruzfi iurepec"
t3.r2.2018

Beluqro Olrra Bolo4ul,lltpinua
cepruQir<ar aylr4ropa cepix A Ns 0005182, r.u4aLrwit'

piurennxrrt Ayluropctroi nalarrl Yr<painu Ns 109 sia
23 .04.2002 poKy, nporoBx(eHnfi pirueHnsM Is3 5 6/2

stu29.03.2018
IeaHcrxa Taicis Bacr:risna.
cepru(fixar ayAllropa cepir A J\b 006861 , vuaauuir
pimenn.au AyAuropcrroi nalarz Vrcpaiuu Ns 24413

eia 22.I2.2011 por<y, npo4onxenufi piureHuxn

AyAvropcrxoi rrurarr4 Yrpainu J\e 33412 eia
01.12.2016 poKy ro 22.12.2021
01030, u. Kuin, nyl. lluporosa,2l3J
02140, u. Kuin, n exr M. Eaxaua,26. ofr. 95

044 565-77 -22, 565 -99 -99

mail@.imona-audit.ua
www.imona-audit.ua
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r

=. --r6'errin ayAuropcrroi AisruHocri (posai:ry <Cy6'errra ayAulropcbxoi Aislblrocri>>, po:4ily

<f16-exru ay4raropcrroi Aiqlruocri, lri Ma Tb IIpaBo npoBoAI'ITI'I o6on'sgrosufi ay4.uT

F*.csss.i g"ituocti> ra po:4iny <Cy6'erru ayAl{ropcbroi 4irlsuocri, sri Marorb npaBo

^..*r-frrrrr 
o6os'sgKosnfi. ayrwt QiHanconoi gnirnocri ni4npraerucrB, ruo craHoBrsrb cycnilrnufi

mEFrerD). HoMep peecrpaqii y peecrpi 0791, (cni4oqrna AlIy npo niguoei.{Hicrr cucreMll

sE:I\r-no srocri lHoruep 6rraury ttnozjt, Piruenns AIIY nil 25.01 2018 
ryIy 

}ls354/3)' npoBeno

EB-re-af{y lpKy rrepBI4HHI4x Ta ycTaHoBql{x AoKyMeHrin, 6yxra-nTepcbKolo
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Примітки до фінансової звітності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» (надалі - Товариство) за рік, 

що закінчився 31 грудня 2019 року 

1. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Територіальне 

міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ»: 

          Товариство було створене згідно протоколу загальних зборів засновників № 4 від 20.12.1994 
року; 

код за ЄДРПОУ – 16307284,  дата державної реєстрації – 26 січня 1995 року; 

дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців - № 1 068 120 0000 001431  від 7 жовтня 2004 року; 

               Місцезнаходження та юридична адреса - 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б. 8, каб. 71;         

          Види діяльності за КВЕД-2010: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна 

41.10 Організація будівництва будівель 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 

надання послуг технічного консультування в цих сферах 
               Ліцензії - Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на 

господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури Серія АЕ № 640622 

від 8 червня 2015 р. строк дії з 8 червня 2015 р. по 8 червня 2020 р. 
          

          Середня кількість працівників Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне 

міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у 2019 році становила 33 чоловік. 

2. Облікова політика 

         Керівництвом Товариства було затверджено дату переходу на МСФЗ 01.01.2019 р. 

Фінансова звітність відповідно до МСФЗ вперше складалась за результатами 2018 звітного року. 

Основа складання 
         На виконання вимог ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 р., була складена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та тлумачення до них, 
затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку уключаючи всі раніше 

прийняті діючі МСФЗ, які опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України. 

         Представлена фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є 

організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
         Національною валютою України є гривня. Гривня є також валютою обліку Товариства і 

валютою подання цієї фінансової звітності. Усі фінансові дані подані у гривнях, округлених до 

тисяч. 
         Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство 

складало згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включило певні коригування, не 

відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними для представлення активів та 
зобов’язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства відповідно до МСФЗ. 

Основні коригування стосуються:  

1) обліку довгострокових дебіторської та кредиторської заборгованостей; 

2)         обліку облігацій та опціонів власної емісії; 
3) обліку резервів; 

4)    обліку первісної вартості і зносу основних засобів і інвестиційної нерухомості (пере 

класифікація) 

Використання оцінок 
       Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на 

суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в 
основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та 

оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигід, визначення ефективної відсоткової 

ставки. Ці оцінки базуються на інформації, яка була відома на момент складання фінансової 



звітності. Вони визначаються на основі найбільш вірогідного сценарію майбутнього розвитку 

бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх 

очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від 
його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як 

очікувало Керівництво Товариства. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, 

різниці відображаються в Звіті про комплексні прибутки та збитки і змінюються припущення. 

Операції в іноземній валюті  
          Це операція, яка визначається (чи потребує розрахунків) в іноземній валюті, включаючи 

операції, що виникають, коли Товариство: 
а) купує або продає товари чи послуги, ціна на які визначена в іноземній валюті; 

б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, які підлягають сплаті або отриманню, визначені в 

іноземній валюті, або 

в) іншим чином купує або ліквідує активи або бере на себе зобов'язання, визначені в іноземній 
валюті, чи погашає їх. 

Визнання монетарних та немонетарних статей 

            Основною характеристикою монетарної статті є право отримувати (або зобов'язання 
надати) фіксовану або визначену кількість одиниць валюти. Наприклад, кошти в іноземній валюті 

на банківських рахунках, погашення грошовими коштами заборгованості в іноземній валюті за 

раніше поставлений товар (виконані роботи, отримані послуги), сплата зобов’язань по 

запозиченням (кредитам) в іноземній валюті. 
          По немонетарним статтям відсутнє право отримувати (або зобов'язання надати) фіксовану 

кількість або кількість одиниць валюти, яку можна визначити. Наприклад, суми, сплачені авансом 

за товари та послуги; нематеріальні активи; запаси; основні засоби та забезпечення, розрахунки за 
якими здійснюють шляхом надання немонетарного активу. 

Класифікація курсових різниць  

Товариство виділяє наступні види курсових різниць: 

 пов'язані з інвестиційною діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 
переоцінці монетарних статей щодо інвестиційної діяльності; 

 пов'язані з операційною діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 

переоцінці монетарних статей щодо операційної діяльності; 

 пов'язані з фінансовою діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 

переоцінці монетарних статей щодо фінансової діяльності; 

 пов'язані з перерахунком грошових коштів у валюті - курсові різниці, що виникають при 

конвертації залишків грошових коштів, виражених в іноземній валюті, в функціональну валюту; 

 курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку фінансової звітності з 
функціональної валюти у валюту подання. 

Облік операцій в іноземній валюті та відображення курсових різниць у фінансовій звітності 

             Всі операції в іноземній валюті враховуються у функціональній валюті за поточним 
валютним курсом на дату здійснення операції. Господарські операції, проведені в іноземній 

валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за поточним курсом на 

дату здійснення операції. 
         На дату складання фінансової звітності згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 

монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у звіті 

про фінансовий стан за поточним курсом на дату складання звітності. 

       Курсові різниці, що виникають на дату фінансової звітності щодо поточних активів і 
зобов’язань визнаються у складі інших операційних доходів (витрат), щодо необоротних активів – 

у складі інших доходів (витрат), щодо довгострокових зобов’язань – у складі фінансових доходів 

(витрат), або у складі іншого сукупного доходу, якщо прибуток або збиток від статті, що 
викликала появу курсових різниць, визнається у складі іншого сукупного доходу.  

      Всі курсові різниці подаються у фінансовій звітності на нетто-основі та розкриваються у 

примітках до річної фінансової звітності у разі їх суттєвості.  

Нематеріальні активи 

Загальна інформація 

      Метою даного розділу Облікової політики є визначення основних критеріїв визнання і методів 

обліку нематеріальних активів, а також методи оцінки їх балансової вартості. Визнання, оцінка, 



подання та розкриття нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 
ідентифікований  

Розробка – це застосування даних наукового дослідження чи іншого знання для планування чи 

проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матеріалів, механізмів, товарів, 
технологій, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або використання  

Дослідження – це оригінальні та заплановані дослідження, здійснюванні для отримання і 

розуміння нових наукових або технічних знань  
Активи у стадії створення - це капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію 

нематеріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату звітності не відбулося.   

      Положення цього розділу не розповсюджуються на визнання та оцінку гудвілу та відстрочених 

податкових активів.  

Класифікація  

     Для цілей формування фінансової звітності виділяються наступні групи нематеріальних 

активів: 

 Права користування природними ресурсами: права користування надрами, водними джерелами, 
повітрям (в тому числі права на промислові викиди) іншими ресурсами природного середовища, геологічною та 

іншою інформацією про природне середовище; 

 Права користування майном: право постійного користування земельною ділянкою, право користування 

будівлею тощо; 

 Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо; 

 Програмне забезпечення і ліцензії на комп’ютерні програми; 

 Інші нематеріальні активи: об’єкти, що підлягають визначенню нематеріального активу і не увійшли до 

жодної з наведених вище груп. 

Визнання та оцінка 

          Одиницею обліку є окремий об’єкт (найменування) нематеріальних активів. 

Товариство визнає об’єкт як нематеріальний актив, якщо він відповідає: 

 визначенню нематеріального активу 

 критеріям визнання: 

 існує ймовірність того, що Товариство отримає пов'язані з цим активом майбутні 
економічні вигоди; і 

 собівартість даного активу може бути достовірно оцінена. 

           Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю придбання. Всі нематеріальні 

активи, придбані, отримані або створені, але не готові надавати економічні вигоди, 
відображаються у склад активів у стадії створення. Після готовності до використання 

нематеріальні активи відображаються на рахунку нематеріальних активів. 

           Видатки, які капіталізуються у первісній вартості активу включають: 

 ціну його придбання, після вирахування торгівельних та інших знижок;  

 ввізне мито; 

 невідшкодовувані податки; 

 витрати на виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працівникам»), які 
виникають безпосередньо від приведення активу до робочого стану;  

 гонорари спеціалістам, виплачені безпосередньо в результаті приведення активу до 

робочого стану; та 

 витрати на перевірку відповідного функціонування такого активу.  

            У разі коли нематеріальні активи придбані в обмін на немонетарні активи, або на 

комбінацію монетарних і немонетарних активів, їх собівартість оцінюється за справедливою 
вартістю, за винятком випадків, коли операція обміну не має комерційного змісту, або 

справедлива вартість і отриманого, і відданого активу неможливо достовірно оцінити. Якщо 

придбаний актив оцінюється не за справедливою вартістю, його собівартість визначається за 
балансовою вартістю переданого активу.  

           При визначенні собівартості нематеріального активу, створеного Товариством, всі витрати, 

понесені при його створенні, розподіляються на: 

 витрати стадії дослідження; 
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 витрати стадії розробки. 

До дослідницької діяльності відноситься: 

 діяльність, спрямована на отримання нових знань; 

 пошук, оцінка та остаточний відбір результатів дослідження або інших знань; 

 пошук альтернативних матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг;  

 формулювання, проектування, оцінка та остаточний відбір можливих альтернатив для 

нових або вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг. 

              На стадії досліджень витрати по створенню нематеріального активу завжди визнаються 
Товариством витратами в періоді їх виникнення і не відносяться на вартість нематеріального 

активу.  

           Етап досліджень, що виконуються для власних потреб, включає: аналіз ринку, виготовлення 
макетів, проведення випробувань, оформлення технічного звіту тощо. Етап досліджень, що 

виконуються для власних потреб, завершується розробкою техніко-економічного обґрунтування, 

технічного завдання і планової документації.  
          Операції на стадії розробки включають: 

 проектування, конструювання та випробовування дослідних зразків і моделей;  

 проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів; 

 проектування, конструювання та експлуатацію дослідної установки; 

 проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених матеріалів, 

пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг. 

           Видатки на розробки до прийняття рішення щодо технічної здійсненності і комерційної 

доцільності проекту у стадії розробок, аналогічно витратам на дослідження, визнаються витратами 
того періоду, в якому вони були понесені та подаються у звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших витрат. 

            Витрати, понесені на стадії розробки, капіталізуються і визнаються елементами вартості 
нематеріального активу тільки тоді, коли Товариство може продемонструвати наявність всіх 

наведених нижче умов: 

 технічну та економічну здійсненність створення нематеріального активу так, щоб він був 

доступний для використання або продажу; 

 свій намір створити нематеріальний актив і використовувати або продати його; 

 свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив; 

 те, як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні економічні вигоди, наприклад, 
наявність ринку для результатів нематеріального активу або для самого нематеріального активу, 

або, якщо передбачається його внутрішнє використання, корисність такого нематеріального 

активу; 

 доступність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки і 

для використання або продажу нематеріального активу; 

 здатність надійно оцінити витрати, пов'язані з нематеріальним активом в ході його 
розробки. 

        Вартість нематеріального активу, створеного Товариством, включає всі витрати на створення, 

виробництво і підготовку активу до використання за призначенням, в тому числі: 

 витрати на матеріали і послуги, використані при створенні нематеріального активу; 

 витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в створенні нематеріального 
активу; 

 будь-які витрати, що мають безпосереднє відношення до нематеріального активу, такі як 

мито за реєстрацію юридичного права і амортизація патентів і ліцензій, які використовуються для 

створення нематеріального активу. 
            Статті, зазначені нижче, не є елементами вартості нематеріального активу, створеного 

Товариством: 

 витрати на збут, адміністративні та інші загальні накладні витрати, якщо тільки ці витрати 

не мають безпосереднього відношення до підготовки активу до використання;  

 витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацією активу. 

             Після прийняття рішення щодо технічної здійсненності і комерційної доцільності, витрати 
на розробки, що здійснюються для власних потреб, капіталізуються і подаються у звіті про 

фінансовий стан в складі активів у стадії створення. Капіталізовані видатки на розробки у складі 



активів у стадії створення на кожну проміжну та звітну дати оцінюються відповідно до вимог 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» щодо собівартості нематеріальних активів. 

            Капіталізовані видатки на розробки у складі активів у стадії створення на кожну проміжну 
та звітну дати аналізуються на предмет знецінення відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення 

корисності активів». У разі виявлення ознак знецінення, сума знецінення подається у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших витрат. Відповідно, сума відновлення 
корисності у разі зникнення ознак знецінення подається у звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших доходів. 

             На дату відповідності критеріям визнання нематеріальним активом капіталізовані видатки 
на розробки рекласифікуються до складу нематеріальних активів за найменшою вартістю: 

собівартістю або сумою очікуваного відшкодування. Якщо собівартість капіталізованих видатків 

на розробки перевищує суму очікуваного відшкодування, то таке перевищення визнається 

витратами того періоду, в якому здійснено рекласифікацію, та подається у звіті про прибутки і 
збитки та інший сукупний дохід у складі інших витрат. 

           Видатки на випробування – видатки, які понесені Товариством для випробування об’єктів 

досліджень і розробок. Такі видатки визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого 
вони були понесені, та незалежно від результату випробування відображаються у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших операційних витрат. 

Якщо результат розробки не відповідає очікуванням, сума капіталізованих видатків визнається 

витратами того звітного періоду, в якому відбулись зміни в оцінках технічної здійсненності і 
комерційної доцільності, та відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

у складі інших витрат. 

           Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, понесені після його покупки або 
створення, визнаються Товариством в якості витрат в періоді їх виникнення, за винятком тих 

випадків, коли: 

 ці витрати збільшують майбутні економічні вигоди від використання нематеріального 

активу;  

 ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 
             При дотриманні зазначених вище умов наступні витрати, пов'язані з нематеріальним 

активом, включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

              Товариство оцінює стадію створення нематеріального активу та приймає рішення щодо 

технічної здійсненності і комерційної доцільності такого створення, приймає рішення про 
готовність створеного об’єкта нематеріальних активів до використання, на кожну проміжну та 

звітну дати аналізує активи у стадії створення на предмет знецінення, визначає можливість 

капіталізації подальших витрат на нематеріальні активи. 
         Видатки на дослідження і розробки, що виконуються на замовлення клієнтів накопичуються 

у складі незавершеного виробництва відповідно до вимог МСБО 2 «Запаси» і подаються у звіті 

про фінансовий стан в складі оборотних активів (запасів).  
          Завершені роботи з досліджень і розробок, які можуть бути передані клієнту, 

рекласифікуються до готової продукції, яка відображається у звіті про фінансовий стан в складі 

оборотних активів (запасів).  

        При придбанні програм разом із обладнанням, на якому вони встановлені, без виділення 
вартості програмного продукту або якщо програмне забезпечення використовується виключно з 

цим обладнанням і не може бути відокремлене, вартість таких програм включається до вартості 

обладнання. 

Подальша оцінка нематеріальних активів 

      Після первісного визнання в якості активу, нематеріальні активи обліковуються за 

собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Амортизація нематеріальних активів 
     Нематеріальний актив розглядається як такий, що має необмежений термін корисної служби, 

якщо аналіз всіх відповідних факторів вказує на відсутність передбачуваної межі у періоді, 

протягом якого, як очікується, даний актив буде генерувати чисті надходження грошових коштів в 
Товариство. Для всіх інших об’єктів нематеріальних активів Товариство визначає термін їх 

корисного використання. 

           Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
нараховується щомісячно, з дати готовності активу до експлуатації. Термін корисного 



використання нематеріальних активів може обмежуватися терміном використання, визначеним 

умовами контракту з придбання або використання нематеріального активу, судженнями фахівця 

(наприклад, системного адміністратора для програмного забезпечення) або максимального 
терміну, встановленого законодавством, але не більше 10 років. 

            Для амортизації нематеріальних активів використовується метод прямолінійного 

нарахування протягом терміну їх корисного використання. Амортизаційні відрахування за кожен 
період визнаються витратами, крім випадків, коли вони повинні включатися до балансової 

вартості іншого активу. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з обмеженим терміном 

корисної служби прирівнюється до нуля. 
           Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисного використання не підлягає 

амортизації. 

          Амортизація нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання не 

припиняється у разі припинення використання даного активу, крім випадків, коли такий актив 
повністю амортизований або класифікований як необоротний актив, призначений для продажу 

(або включений до групи вибуття, класифікованої як утримувана для продажу). 

       Товариство тестує нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби на 
предмет знецінення шляхом зіставлення суми очікуваного відшкодування з його балансовою 

вартістю: 

 на щорічній основі на дату річної інвентаризації, що максимально наближена до звітної 

дати; та 

 завжди при наявності ознаки можливого знецінення нематеріального активу. 

           Товариство визначає строк корисного використання нематеріального активу та його 
ліквідаційну вартість, тестує нематеріальний активи на предмет знецінення. 

Знецінення нематеріальних активів 

           На дату складання річного фінансового звіту Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, 
що вказують на можливе знецінення нематеріального активу. Прикладами таких ознак можуть 

бути: 

 зменшення ринкової вартості активу; 

 істотні зміни технологічних, ринкових, економічних або юридичних умов, які повинні 

позначитися на становищі Товариства. 
          Товариство проводить аналіз існування наведених ознак на кожну дату складання річної 

фінансової звітності. У разі виявлення таких ознак визначається сума очікуваного відшкодування 

нематеріального активу як більша з двох величин: вигоди від використання нематеріального 

активу та вартість його можливої реалізації. 
           У випадку виникнення складнощів у визначенні вартості реалізації, сумою очікуваного 

відшкодування активу може вважатися вигода від його використання, визначена як дисконтований 

потік грошових коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого продажу цього активу.  
Якщо сума очікуваного відшкодування нематеріального активу менше, ніж його балансова 

вартість, в обліку відображається зменшення балансової вартості до суми очікуваного 

відшкодування. Це зменшення є збитком від знецінення. 
          Збиток від знецінення негайно визнається як витрати періоду. При цьому, для рівномірного 

розподілу зміненої балансової вартості нематеріального активу в майбутніх періодах на 

систематичній основі протягом строку корисної служби, коригується величина амортизаційних 

витрат, з урахуванням його ліквідаційної вартості (якщо така є). 
        В ході аналізу наявності ознак знецінення Товариство вивчає актуальність оцінок, 

застосовуваних в бухгалтерському обліку стосовно нематеріальних активів та визначає необхідні 

зміни в обліку окремих об’єктів (термін корисної служби, метод амортизації, ліквідаційна вартість 
тощо).  

Припинення визнання нематеріальних активів 

        Визнання нематеріального активу припиняється при його вибутті або тоді, коли Товариство 

більше не очікує отримання від цього активу будь-яких економічних вигід. 
           Фінансовий результат, що виникає при припиненні визнання, визначається як різниця між 

чистими надходженнями при продажу та балансовою вартістю нематеріального активу. 

Облік витрат, пов'язаних з придбанням і користуванням програмним забезпеченням 
     У договорах на придбання програмного забезпечення можуть бути передбачені обов'язкові 

платежі, пов'язані з використанням програмного забезпечення.  



     У разі, коли такі платежі за своєю суттю є частиною вартості нематеріальних активів, вони 

капіталізуються у вартості таких нематеріальних активів в періоді їх нарахування згідно з умовами 

договору та амортизуються разом з об'єктом нематеріальних активів. 
     У разі, коли такі платежі за своєю суттю не є частиною вартості нематеріальних активів 

(роялті), вони визнаються витратами в періоді їх нарахування згідно з умовами договору.  

Облік передплат за нематеріальні активи 
     У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти нематеріальних активів, сума 

передоплати відображається в розділі Звіту про фінансовий стан «Необоротні активи» у складі 

активів у стадії створення, та деталізуються у примітках до фінансової звітності. 

Основні засоби 

Загальна інформація 

     Метою даного розділу Облікової політики є визначення порядку обліку власних і орендованих 

основних засобів. 
     Товариство керується вимогами МСБО 16 «Основні засоби» та МСФЗ 16 «Оренда» для 

визначення політик і процедур обліку та розкриття інформації про основні засоби. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує для використання у виробництві 
або постачанні товарів чи наданні послуг, для адміністративних цілей та використовуватиме, за 

очікуванням, протягом більше одного періоду.  

Балансова вартість – це сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.  
Собівартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість 

іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення, або 

(якщо прийнятно) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні.  
Сума, що амортизується – це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості.  

Амортизація – це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його 
корисної експлуатації.  

Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена сума, яку Товариство отримало би на 

поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, 

якщо актив є застарілим та перебуває у стані, очікуваному по закінченні строку його корисної 
експлуатації.  

Строк корисної експлуатації – період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для 

використання Товариством; або кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що 
їх Товариство очікує отримати від активу.  

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції на дату оцінки.  

Комплексний  технічний об’єкт – це споруди, машини, обладнання, які використовуються в 
технологічному процесі основної діяльності та представляють собою сукупність механізмів, 

пристроїв, обладнання тощо, які працюють у комплексі.  

Збиток від зменшення корисності – це сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму 
його очікуваного відшкодування.  

Сума очікуваного відшкодування – це більша з двох оцінок: справедливої вартості за 

вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання.  
Основні засоби соціальної сфери – це об’єкти, які Товариство утримує для виконання соціально-

культурних та освітніх функцій, та від яких не очікує отримання в майбутньому економічних 

вигід, тобто витрати на утримання яких перевищують доходи, отримані від їх використання.  

Технічне обслуговування – це комплекс заходів, здійснюваних з метою підтримки працездатності 
або справності об’єкта при використанні його за призначенням, зберіганні, транспортуванні.  

Класифікація 

Товариство виділяє наступні групи основних засобів: 
Земельні ділянки (крім ділянок наданих у постійне користування) 

Будинки та споруди 

Об'єкти благоустрою території та інші споруди 
Інженерні комунікації 

Передавальні пристрої і механізми 

Машини та обладнання  



Обладнання і засоби зв'язку  

Транспортні засоби – авто 

Офісні меблі і приладдя 

Офісна техніка 
Інформаційні системи і персональні комп'ютери  

Інші основні засоби  

Коротка характеристика використовуваних груп основних засобів: 

 Земельні ділянки: 
вартість землі, включаючи витрати, пов'язані з купівлею: відрахування за юридичні послуги, 

перевірку прав власності, тарифи кадастру і комісійні. 

 Будинки: та споруди 

 Об'єкти благоустрою території та інші споруди: 

дороги, тротуари, огорожі, насадження, каналізація, зони паркування, вуличне освітлення, канали 

для стічних вод, колодязі, водогони та газопроводи, технічні колодязі для зниження ризику або 
запобігання забруднення навколишнього середовища. 

 Інженерні комунікації: 

системи типу центрального кондиціонування повітря і опалення, підйомники і ліфти, пристрої 

контролю забруднення навколишнього середовища і засоби протипожежного захисту, а також 
водопровід, електрична розводка і освітлювальні прилади, які стосуються експлуатації будівель. 

 Передавальні пристрої та механізми: 

 Машини та обладнання основного виробництва: 

Машини, агрегати та спеціалізовані транспортні засоби, які використовуються безпосередньо у 

виробництві продукції, наданні послуг - беруть участь в основних господарських процесах. 

 Обладнання та засоби зв'язку: 
телефонні і телексні системи (включаючи мобільні телефони, телекомунікаційні мережі, АТС). 

 Транспортні засоби – автомобілі загального призначення, вантажні і легкові автомобілі, 

автобуси, для універсального використання. 

 Офісні меблі і приладдя: 

вироби типу столів, стільців, шаф, килимів, картин і сейфів. 

 Офісна техніка: 

факсимільні апарати, фотокопіювальні машини, копіювальні апарати а також холодильники, 
мікрохвильові печі, індивідуальні кондиціонери і т.п. 

 Інформаційні системи і персональні комп'ютери: 

комп'ютери, принтери, сканери, модеми, монітори, акустичні системи для комп'ютерів і т.п., 

локальні комп'ютерні мережі. До них не відноситься обладнання, яке є невід'ємною частиною 
іншого обладнання (наприклад, комп'ютери, використовувані для контролю виробничого процесу, 

перемикання або виділення каналів зв'язку). 

 Інші основні засоби: 

основні засоби, що не увійшли жоден інший клас основних засобів.  
        Балансова вартість об'єктів основних засобів, які належать Підприємству і знаходяться в 

заставі згідно з чинними кредитними договорами, розкривається у примітках до фінансової 

звітності. 

Визнання і постановка на облік основних засобів 
       Об'єкт основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо: 

 є ймовірність, що пов’язані з ним майбутні економічні вигоди надійдуть до Товариства;  

 собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. 

      Об'єкт основних засобів, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошові кошти, 

підлягає оцінці за собівартістю.  
        Собівартість об'єкта основних засобів включає в себе: 

 ціну його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок, 

 будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та 

приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 
персоналом, наприклад: 



- витрати на виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працівникам»), які 

виникають безпосередньо від спорудження або придбання об’єкта основних засобів;  

- витрати на впорядкування території;  

- первісні витрати на доставку та розвантаження;  

- витрати на встановлення та монтаж; 

- гонорари спеціалістам. 

 первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення 

території, на якій він розташований, зобов’язання за якими прийняті на себе Товариством або 

покладені на нього вимогами законодавства.  
         Вартість робіт з техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) придбання об'єктів основних 

засобів відноситься на витрати періоду та включається до інших витрат у звіті про прибутки і 

збитки. 
У випадку отримання об’єкта основного засобу в результаті обміну на інший немонетарний 

об’єкт, собівартість такого об’єкта оцінюється за справедливою вартістю, якщо: 

 операція обміну має комерційну сутність та 

 справедливу вартість отриманого активу або переданого активу можна достовірно оцінити.  

      Придбаний об’єкт оцінюють у такий спосіб, навіть якщо Товариство не може негайно 
припинити визнання переданого активу.  

      Якщо придбаний об’єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його собівартість оцінюють 

за балансовою вартістю переданого активу. 

     Всі витрати на придбання, отримання або виробництво власними силами об'єктів основних 
засобів, понесені до моменту готовності таких об’єктів до експлуатації, відображаються у складі 

активів у стадії створення. Готові до експлуатації об'єкти переводяться на відповідні рахунки 

основних засобів.  
    Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об’єкт та / або субінвентарний об’єкт. 

Інвентарним об’єктом основних засобів визнається об’єкт з усіма пристосуваннями і приладдям, 

або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних 
самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що 

становлять єдине ціле, призначений для виконання певної роботи. Субінвентарними об’єктами є 

компоненти інвентарного об’єкту, які мають різний термін корисної експлуатації.  

      У документі на введення в експлуатацію зазначений орган має визначити:  

 компоненти (інвентарні / субінвентарні об’єкти), з яких складається об’єкт (при їх 
наявності),  

 вартість об’єкта (компонентів), 

 строки служби об’єкта (компонентів) і  

 ліквідаційну вартість об’єкта (компонентів).  

       Об’єкти, зі строком корисної експлуатації більше одного року, вартість яких є несуттєвою 

визнаються або у складі основних засобів з амортизацією відповідно до положень цієї Облікової 
політики або обліковуються на окремому рахунку у складі малоцінних необоротних матеріальних 

активів з нарахуванням амортизації на дату їх визнання у повному розмірі їх вартості (100 % 

зносу). Суттєвість з метою визнання основних засобів визначається на дату такого визнання 
відповідно до вартісного критерію поняття «основні засоби», наданого Податковим кодексом 

України.  

      Вартість визнаних малоцінних необоротних матеріальних активів обліковується на відповідних 

субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з одночасним визнанням 
кредиторської заборгованості (без визнання активів у стадії створення). Малоцінні необоротні 

матеріальні активи з нарахованим зносом подаються у фінансовій звітності на нетто основі і не 

розкриваються окремо в примітках до річної фінансової звітності. Нарахування зносу малоцінних 
необоротних матеріальних активів відноситься до витрат за функціональним призначенням. 

        Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються 

як товари для перепродажу та враховуються відповідно до глави «Запаси» цього розділу. 

Витрати, пов’язані з основними засобами після первісного визнання об’єкта основних 

засобів 

      Товариство розділяє подальші витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види: 

 утримання і техобслуговування; 



 ремонт; 

 модернізація. 

      Витрати на утримання і техобслуговування основних засобів, пов'язані з підтриманням об'єкта 

в справному працездатному стані і не стосуються процедури ремонту, відновлення та заміни. Ці 

витрати визнаються витратами періоду в якому вони понесенні. 
      Планово-попереджувальні ремонти, які проводяться з періодичністю більше 1 року, 

вважаються окремим компонентом основних засобів і амортизуються на прямолінійній основі в 

терміни, встановлені технічними умовами їх проведення. У випадку, якщо періодичність ремонту 
не перевищує 1 рік, то видатки на його проведення визнаються витратами періоду, в якому вони 

понесенні, і відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у категорії 

витрат за функціональним призначенням. 
      Ремонт виконується для відновлення справності та / або відновлення ресурсу основного засобу 

з можливою заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. У випадках, 

коли проведені роботи відновлюють первісні характеристики об’єкта на строк, що перевищує 1 

рік, то видатки на проведення таких ремонтів, збільшують балансову вартість об'єктів таких 
основних засобів. Такі видатки відображаються як зменшення суми нарахованого зносу 

відремонтованих об’єктів, а у сумі, яка перевищує суму нарахованого зносу, відносяться на 

збільшення первісної вартості. 
       Якщо відбувається заміна компонента основних засобів, який обліковувався як 

субінвентарний об’єкт, припиняється визнання такого об’єкту шляхом списання його первісної 

вартості та зносу. У разі якщо компонент, що замінюється, не є повністю замортизованим, то 

незамортизована частина первісної вартості визнається у звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід у складі інших витрат.  

       Модернізація об'єкта основних засобів призводить до отримання майбутніх економічних 

вигід, що перевищують первісно очікувані нормативні показники існуючого об'єкта основних 
засобів. Такими вигодами є підвищення продуктивності або строку служби об'єкта основних 

засобів. Витрати на модернізацію основного засобу збільшують його балансову вартість через 

збільшення первісної вартості.  
   Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони були 

понесені.  

Подальша оцінка основних засобів 

       У своїй звітності Товариство використовує модель обліку за собівартістю. 
Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-

яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

      Перегляд облікових оцінок щодо основних засобів (термін корисної служби, метод 
амортизації, ліквідаційна вартість тощо) здійснюється щонайменше на річну звітну дату (або на 

дату річної інвентаризації, що максимально наближена до звітної дати), або частіше, за наявності 

явних свідчень їх змін. 
      У разі зниження інтенсивності використання основних засобів здійснюється перегляд 

облікових оцінок в частині очікуваного терміну корисного використання з одночасним переглядом 

методу амортизації на дату такого перегляду. 

Облік знецінення основних засобів 
      Резерв знецінення об’єктів основних засобів накопичується на контрактивному рахунку 

основних засобів, який додатково вводиться в систему бухгалтерського обліку з метою 

додаткового контролю накопиченої інформації щодо зменшення корисності окремого об’єкта. 
     На кожну дату складання річної звітності Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що 

вказують на можливе зменшення корисності основних засобів. Зазначену оцінку наявності ознак 

знецінення проводить Товариство відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

Ознаками зменшення корисності можуть бути: 

 істотні зміни, що мали негативні наслідки для Товариства, відбулися протягом періоду або 
очікуються в найближчому майбутньому в технологічних, ринкових, економічних або юридичних 

умовах, в яких працює Товариство, або на ринку, для якого призначений відповідний актив; 

 протягом періоду істотно збільшилися ринкові процентні ставки або інші ринкові 

показники прибутковості інвестицій, і ці збільшення, ймовірно, вплинуть на ставку дисконту, яка 
використовується при обчисленні вартості використання активу, і істотно зменшать суму його 

очікуваного відшкодування; 



 є докази старіння або фізичного пошкодження активу; 

 у звітному році відбулись суттєві зміни, які негативно вплинуть на Товариство, або такі 

зміни очікуються в найближчому майбутньому і вони змінять інтенсивність або спосіб 

нинішнього чи запланованого використання активу. До числа таких змін відносяться: простій 

активу, плани припинення або реструктуризації діяльності, в якій використовується актив, плани 
реалізації активу до настання раніше визначеної дати вибуття, а також переоцінка терміну 

корисної служби активу з визначеного в невизначений. 

 результати використання активу гірше прогнозованих. 

       У разі виявлення наведених вище або інших ознак зменшення корисності певного активу або 
групи активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів відносно 

незалежно від інших активів, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу 

або групи активів. 
       Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів суттєво 

менша їх балансової вартості, такий об'єкт або група об'єктів вважається знеціненими, і потрібно 

нарахувати резерв під знецінення.  

      Якщо неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, то 
Товариство визначає суму очікуваного відшкодування для одиниці, що генерує грошові кошти. 

      Збільшення резерву під знецінення по об'єктах, які обліковуються за собівартістю, включається 

до складу інших витрат відповідного періоду.  

Амортизація основних засобів 

      Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків 

корисного використання, встановлених Товариством. 

      Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється 
Товариством. 

       Нарахування амортизації на актив починається з моменту готовності активу до експлуатації і 

нараховується щомісячно до дати припинення його визнання. 
      Амортизація об’єктів інших необоротних активів, включених до складу «Малоцінних 

необоротних матеріальних активів», нараховується в момент готовності до експлуатації у сумі 

100% собівартості. 

Припинення визнання 

       Товариство припиняє визнання балансової вартості об’єкта основних засобів: 

 після вибуття, або 

 коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

        Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою 
вартістю об’єкта. 

        Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, 

включається до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об’єкта (якщо МСФЗ 16 
«Оренда» не вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Прибуток не може 

класифікуватися як виручка і визнається у складі інших доходів відповідного періоду.  

         При прийнятті рішення про продаж об'єкта основних засобів, він класифікується як 
необоротний актив, призначений для продажу. 

Визнання видатків на створення основних засобів та інших необоротних активів 

        Активи у стадії створення включають в себе видатки, безпосередньо пов’язані зі створенням 

(придбанням) інвестиційної нерухомості, основних засобів та нематеріальних активів, включаючи 
аванси на їх придбання.  

       Одиницею обліку активів у стадії створення можуть бути: 

 інвестиційна нерухомість; 

 інвентарний об’єкт у визначенні, що використовується для цілей обліку основних засобів; 

 найменування нематеріальних активів; 

 дослідно-конструкторський проект як комплекс робіт з розроблення технічної 

документації і технології виготовлення дослідних зразків (дослідних партій), виробів нової 
техніки, приладів, апаратури і технологічних засобів, машин, систем, комплексів, речовин, нових 

матеріалів та обладнання для їх виробництва, автоматизованих систем, програм та програмних 

продуктів для обчислювальних машин, систем і комплексів, модернізації техніки, приладів і 
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апаратури, які існують, із метою підвищення їхніх функціональних показників і властивостей, 

зокрема продуктивності, якості та експлуатаційної надійності за умови відповідності зазначеним у 

п. 57 МСБО 38 «Нематеріальні активи» критеріям. 
        Активи у стадії створення класифікуються за наступними групами: 

 інвестиційна нерухомість у стадії створення; 

 основні засоби у стадії створення; 

 нематеріальні активи у стадії створення; 

 інші об’єкти у стадії створення; 

 аванси на придбання (створення) за групами активів. 

         Первісна і подальша оцінка активів у стадії створення здійснюється за собівартістю 

понесених видатків. 
         Видатки на створення необоротних активів обліковуються на відповідних субрахунках до 

рахунку «Капітальні інвестиції» та, при потребі, на окремих субрахунках до інших рахунків. До 

капіталізованих видатків на створення активів для власних потреб включаються лише прямі 
витрати (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати). Не 

можуть бути капіталізовані видатки на створення активів для власних потреб, що відносяться до 

адміністративних витрат чи витрат на збут.  

         Якщо капіталізація витрат на активи у стадії створення припиняється і не відновлюється 
протягом 3 місяців, такі активи підлягають оцінці на предмет відповідності критеріям визнання та 

/ або наявності ознак знецінення. 

       Якщо товариство здійснює освоєння нової техніки та / або освоєння нових технологічних 
процесів, то пов’язані з цими процесами видатки, які не призводять до визнання нематеріального 

активу, відносяться до витрат періоду і подаються у звіті про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших операційних витрат. 

        Припинення визнання активів у стадії створення відбувається: 

 на дату готовності активу приносити економічні вигоди у заздалегідь запланованих цілях з 

одночасним визнанням об’єкта інвестиційної нерухомості, або об’єкта основних засобів, або 

нематеріального активу, або  

 на дату встановлення невідповідності критеріям визнання або наявного знецінення з 

одночасним визнанням інших витрат у звіті про прибутки і збитки та іншого сукупного доходу. 
        Активи у стадії створення подаються у звіті про фінансовий стан у складі необоротних 

активів окремою статтею, а у разі її несуттєвості в складі тих активів, видатки на створення яких 

були понесені. 
        У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти основних засобів, сума 

передоплати відображається в розділі Звіту про фінансовий стан «Необоротні активи» у складі 

активів у стадії створення, да деталізуються у примітках до фінансової звітності. 

На кожну дату складання річної звітності Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що 
вказують на можливе зменшення корисності активів у стадії створення та визначає їх 

відповідність критеріям визнання. Зазначену оцінку наявності ознак знецінення проводить орган, 

визначений Товариством, відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Оренда  
        На дату початку оренди Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування за 

собівартістю. Собівартість такого активу складається з:  
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, оціненого за теперішньою вартістю орендних 

платежів, не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих із застосуванням припустимої 

ставки відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити, або (якщо таку ставку не 

можна легко визначити) ставки додаткових запозичень Товариства;  
б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих Товариством від орендодавець платежів, що пов’язані з орендою, та за вирахуванням 

відшкодованих чи взятих на себе орендодавцем витрат Товариства;  
в) будь-яких первісних прямих витрат, що понесені Товариством; та  

г) оцінки витрат, які будуть понесені Товариством у процесі демонтажу та переміщення базового 

активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, 
що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою 

виробництва запасів.  
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        Після первісного визнання оцінка активу з права користування здійснюється за первісною 

вартістю.  

        Нарахування амортизації об’єктів прав оренди здійснюється на щомісячній основі, 
починаючи з дати визнання. Якщо оренда передбачає отримання Товариством права власності на 

базовий актив наприкінці строку оренди або якщо оцінка собівартості активу з права користування 

передбачає, що Товариство скористається можливістю його придбати, то амортизація активу з 
права користування нараховується від дати початку оренди і до кінця строку корисного 

використання базового активу. В інших випадках актив з права користування амортизується з дати 

початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з 
права користування або кінець строку оренди. 

         Орендне зобов’язання оцінюється Товариством на дату початку оренди за теперішньою 

вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються із 

застосуванням ставки відсотка в оренді, що зазначена в договорі. Якщо така ставка договором не 
визначена, то Товариство застосовує ставку, яку воно сплатило би за подібних економічних умов 

за позикою, взятою на подібний строк та з подібним забезпеченням, в сумі, відповідній вартості 

активу з права користування. 
        Після дати початку оренди Товариство на кінець кожного місяця оцінює орендне 

зобов’язання, коригуючи залишок нарахованого раніше зобов’язання шляхом: 

а) збільшення на суму проценту, нарахованого за орендним зобов’язанням за відповідний місяць;  

б) зменшення на суму здійснених протягом місяця орендних платежів; та  
в) переоцінки у зв’язку з будь-якими переоцінками або модифікаціями оренди, вказаними в п.п. 

39–46 МСФЗ 16 «Оренда», або з метою відобразити переглянуті фіксовані орендні платежі. 

Розкриття інформації про оренду 
        Активи з права користування відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших 

необоротних активів із розкриттям детальної інформації у примітках до фінансової звітності.  

Зобов’язання за договорами оренди відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших 
довгострокових і поточних зобов’язань із розкриттям детальної інформації у примітках до 

фінансової звітності. 

        Процентні витрати за зобов’язанням з оренди відображаються у складі фінансових витрат. 

Амортизаційні відрахування за активами з права користування включаються до операційних 
витрат відповідно до використання орендованого активу в господарському процесі товариства.  

       За операціями, в яких Товариство виступає в якості орендаря, у фінансовій звітності 

розкриваються показники звітного періоду, визначені у п. 53 МСФЗ 16 «Оренда». 
       За операціями, в яких Товариство виступає в якості орендодавця, у фінансовій звітності 

розкриваються показники звітного періоду, визначені у п. 90 МСФЗ 16 «Оренда». 

Фінансові інструменти  
      Для потреб цього розділу Облікової політики використовуються наступні терміни: 
Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового 

активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання або інструмента капіталу у 

іншого суб’єкта господарювання.  
Фінансовий актив – це будь-який актив, що є:  

а) грошовими коштами;  

б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;  
в) контрактним правом:  

i. отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 

господарювання, або  

ii. обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є 
потенційно сприятливими.  

Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є контрактним зобов’язанням:  

i. надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання 
або  

ii. обмінювати фінансові активи або фінансові зобов’язаннями з іншим суб’єктом 

господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для Товариства.  
Інструмент капіталу – це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах 

Товариства після вирахування всіх його зобов’язань.  



Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 

або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за 

винятком тих:  
а) що їх Товариство має намір продати негайно або в найближчий час, які слід класифікувати як 

утримувані для продажу, а також тих, що їх Товариство після первісного визнання визначає за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;  
б) що їх Товариство після первісного визнання визначає як доступні для продажу,  

в) щодо яких утримувач може не відшкодувати значною частиною всю суму початкової інвестиції, 

з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід класифікувати, як доступні для продажу. 
Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - це сума, за 

якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати 

основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною 

сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке 
зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або 

неможливості інкасації. 

Метод ефективного відсотка - метод, що використовується для розрахунку амортизованої 
собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання та для розподілу й визнання 

процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за відповідній період. 

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх 

грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або фінансового 
зобов'язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості 

фінансового зобов'язання. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання 

оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим 
інструментом, але не враховує очікуваних кредитних збитків. Цей розрахунок включає в себе всі 

комісії та пункти, сплачені або одержані між сторонами договору, що є невід'ємною частиною 

ефективної ставки відсотка, витрати на операцію, а також усі інші премії або дисконти. При цьому 
застосовується припущення про можливість достовірної оцінки грошових потоків та очікуваного 

строку дії групи подібних фінансових інструментів.  

Кредитні збитки - різниця між усіма договірними грошовими потоками, що належать 

Підприємству згідно з договором, та всіма грошовими потоками, які Товариство обґрунтовано 
очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка (або відкоригованою 

на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка за придбаними або створеними кредитно-

знеціненими фінансовими активами). Грошові потоки оцінюються шляхом урахування всіх умов 
договору за фінансовим інструментом протягом очікуваного строку дії такого фінансового 

інструмента. При цьому враховуються грошові потоки, які включають у себе грошові потоки від 

реалізації утримуваної застави або іншого засобу покращення кредитної якості, що є невід'ємною 

частиною умов договору. При цьому припускається, що достовірна оцінка очікуваного строку дії 
фінансового інструмента можлива.  

Очікувані кредитні збитки - середньозважене значення кредитних збитків, у якому за вагу взято 

відповідні ризики дефолту. 
Компонент фінансування – контракт, в якому терміни платежів, погоджені сторонами договору 

(явно або неявно), надають одній із сторін значну вигоду у фінансуванні передачі товарів або 

послуг що зумовлює необхідність коригувати визначену контрактом суму компенсації з метою 
врахування часової вартості грошей. Коригування визначеної контрактом величини компенсації на 

предмет істотного компоненту фінансування проводиться з метою визнання доходу продавцем у 

сумі, яку клієнт заплатив би за обіцяні товари або послуги, якби клієнт розплачувався за ці товари 

або послуги грошовими коштами, коли (або по мірі того, як) вони переходять до клієнта. 
Оцінюючи, чи містить контракт компонент фінансування та чи є цей компонент істотним для 

контракту, Товариство має розглянути всі доречні факти й обставини, у тому числі обидва такі 

аспекти:  
a) різницю (якщо вона є) між величиною обіцяної компенсації та ціною продажу у грошових 

коштах на обіцяні товари або послуги; та  

б) об’єднаний вплив обох таких величин:  
i. очікуваної тривалості часу між часом передачі суб’єктом господарювання обіцяних товарів 

або послуг клієнтові та часом оплати клієнтом за ці товари або послуги; та  

ii. переважних ставок відсотка на відповідному ринку. 



Визнання та припинення визнання 

          Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання тоді й лише тоді, коли воно 

стає стороною договірних положень щодо відповідного фінансового інструмента. 
         Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

а) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 

б) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу; або 

в) Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого 

фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному 
або кільком одержувачам. 

         Товариство під час передавання фінансового активу оцінює, в якому обсязі за ним 

залишаються ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому: 

а) якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, 
то воно припиняє визнання фінансового активу і окремо визнає як активи або зобов'язання всі 

права та обов'язки, створені або збережені при передаванні; 

б) якщо Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом, то Товариство продовжує визнавати фінансовий актив; 

         Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання (або частини фінансового 

зобов'язання) тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене 

договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання. 
Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового 

зобов'язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, 

включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, визнається в прибутку 
або збитку. 

          Значна модифікація умов існуючого фінансового інструмента або його частини (незалежно 

від того, чи пов'язана ця зміна з фінансовими труднощами боржника) обліковується як погашення 
первісного фінансового інструмента та визнання нового фінансового інструмента. До значних 

модифікацій умов відносяться: 

 зміна контрагента; 

 зміна валюти фінансового інструмента; 

 зміна більш ніж на 10 % очікуваного грошового потоку. 

       Для фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, після значної 

модифікації розраховується нова ефективна ставка відсотка. 
      У випадку перегляду договірних грошових потоків від фінансового інструмента або їх 

модифікації в інший спосіб, коли перегляд або модифікація не призводять до припинення 

визнання такого фінансового активу, Товариство перераховує валову балансову вартість 
фінансового інструмента заново та визнає прибуток або збиток від модифікації в прибутку або 

збитку. Валова балансова вартість фінансового інструмента перераховується заново як теперішня 

вартість переглянутих або модифікованих договірних грошових потоків, дисконтованих за 
первісною ефективною ставкою відсотка. 

Класифікація 

Класифікація фінансових активів 

         Товариство класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за  

 амортизованою собівартістю,  

 справедливою вартістю через інший сукупний дохід або  

 справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
        Класифікація здійснюється на основі обох таких критеріїв: 

 бізнес-моделі, прийнятої Товариством для управління відповідними фінансовими 

активами; та 

 установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом. 

        Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання 
обох зазначених нижче умов: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 

активів для одержання договірних грошових потоків; і 



 договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

         Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 
одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і 

 договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

        Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він 
не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший 

сукупний дохід.  

Загальний підхід, який Товариство використовує для класифікації фінансових активів: 

Фінансовий актив 
Амортизована 

собівартість 

Справедлива 

вартість через інший 

сукупний дохід 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або 

збиток 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Х   

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 

   

Інша дебіторська 

заборгованість, крім авансів 

виданих 

  * 

Кредити надані Х   

Боргові цінні папери Х   

Інструменти капіталу   Х 

Похідні фінансові інструменти   Х 

Х- визначений метод застосування  
            Товариство під час первісного визнання будь-якого фінансового активу може безвідклично 

призначити його як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому 

випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за 
ними на різних основах. 

          Товариство під час первісного визнання інвестицій в інструменти власного капіталу інших 

суб’єктів господарювання, призначених для стратегічних цілей (наприклад, щоб зміцнити ділові 
зв'язки або отримати доступ на певний ринок), може прийняти безвідкличне рішення про 

відображення подальших змін справедливої вартості таких інвестицій в іншому сукупному доході. 

Після продажу такої інвестиції зміни її справедливої вартості не рекласифікуються в прибутки та 

збитки, а напряму змінюють нерозподілений прибуток. 
          На дату визнання фінансового активу (крім поточної дебіторської заборгованості, що 

виникла в звичайній діяльності, стосовно якої не відбувалися зміни у стандартні договірні вимоги, 

результатом яких суттєві зміни в грошових потоках) або суттєвої модернізації умов такого активу 
Товариство виконує SPPI-тест. SPPI-тесту не проводиться для фінансових активів, якщо їх 

договірні умови є аналогічними до договірних умов фінансового активу, який вже пройшов цей 

тест.  
SPPI-тест має підтвердити, що: 

а) базові грошові потоки включають 

i)        погашення всієї суми основного боргу та  

ii) елемент вартості грошей в часі або не включення елементу вартості грошей в часі є 
звичайною діловою практикою; 

б) інші грошові потоки (за наявності) відносяться виключно до одного з наступних: 

i)       маржа прибутку,  
ii) компенсація за кредитний ризик, інші звичайні ризики та витрати, по’вязані з 

кредитуванням,  

iii) компенсацією адміністративних витрат. 



      Наявність інших грошових потоків, що не відповідають SPPI, не впливає на результати тесту за 

умови їх не суттєвості або надзвичайно низької ймовірності їх виникнення. Товариство визначає 

суттєвість для SPPI-тесту на рівні 2% від загального грошового потоку. 
      SPPI-тест проводиться для групи фінансових активів з стандартизованими договірними 

умовами або для окремого фінансового активу з індивідуальними умовами. SPPI-тест для групи 

фінансових активів проводиться одноразово під час затвердження договірних умов, а не для 
кожного фінансового активу окремо. 

       Повторний SPPI-тест проводиться у випадку внесення суттєвих змін в умови фінансового 

інструменту. 
      Фінансові активи, які не пройшли SPPI-тест, мають бути класифіковані як оцінювані за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових зобов’язань 

       Всі фінансові зобов'язання Товариства класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються 
за амортизованою собівартістю, за винятком: 

 фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; 

 фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 

активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі; 

 договорів фінансової гарантії; 

 зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. 
Після первісного визнання Товариство надалі оцінює договори фінансової гарантії та зобов'язання 

із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової, за більшою з таких сум: 

 сумою резерву під збитки, очікувані від такого фінансового інструменту, або 

 первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, 

визнаного згідно з принципами МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
        Умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у 

прибутку або збитку. 

         Товариство має право під час первісного визнання безвідклично віднести фінансове 

зобов'язання до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких 

причин: 

 воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому 

випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за 
ними на різних основах; або 

 група фінансових зобов’язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в 

управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з 

документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування. 

Загальний підхід, який Товариство використовує для класифікації фінансових зобов’язань: 

Фінансове зобов’язання 
Амортизована 

собівартість 
Особливий підхід 

Справедлива вартість 

через прибуток або 

збиток 

Торгівельна кредиторська 
заборгованість 

Х   

Інша кредиторська 

заборгованість, крім авансів 
отриманих 

Х   

Кредити отримані Х   

Випущені боргові цінні 

папери 

Х   

Зобов'язання з кредитування 

та договори фінансової 

гарантії 

 Х  

Похідні фінансові 
інструменти 

  Х 

Х- обраний метод 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


     Класифікація та перекласифікація фінансових інструментів визначається Товариством. 

Перекласифікація 

Фінансові активи 
      Товариство здійснює перекласифікацію всіх охоплених відповідними змінами фінансових 

активів тоді й лише тоді, коли змінюється бізнес-модель управління фінансовими активами.  

Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, воно застосовує 
перекласифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації. При цьому не 

переглядаються визнані раніше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від зменшення 

корисності) або проценти.  

Підсумкова 

              

класифікація 

Початкова  

класифікація 

Амортизована 

собівартість 

Справедлива вартість 

через інший сукупний 

дохід 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або збиток 

Амортизована 

собівартість 

 Справедлива вартість 

оцінюється станом на 

дату перекласифікації. 
Будь-який прибуток або 

збиток, що виник із 

різниці між 
попередньою 

амортизованою 

собівартістю 

фінансового активу та 
його справедливою 

вартістю, визнається в 

іншому сукупному 
доході. Ефективна 

ставка відсотка та 

оцінка очікуваних 
кредитних збитків у 

результаті 

перекласифікації 

коригуванню не 
підлягають. 

Справедлива вартість 

оцінюється станом на 

дату перекласифікації. 
Будь-який прибуток 

або збиток, що виник 

із різниці між 
попередньою 

амортизованою 

собівартістю 

фінансового активу та 
його справедливою 

вартістю, визнається в 

прибутку або збитку. 

Справедлива 

вартість через 

інший сукупний 

дохід 

Фінансовий актив 

перекласифіковується за 
своєю справедливою 

вартістю станом на дату 

перекласифікації. Однак, 

кумулятивний прибуток 
або збиток, що був раніше 

визнаний в іншому 

сукупному доході, 
виключається з власного 

капіталу та відповідно 

коригується справедлива 
вартість фінансового 

активу станом на дату 

перекласифікації. 

Ефективна ставка відсотка 
та оцінка очікуваних 

кредитних збитків у 

результаті 
перекласифікації 

коригуванню не 

 Фінансовий актив і 

надалі оцінюється за 
своєю справедливою 

вартістю. 

Кумулятивний 

прибуток або збиток, 
що був раніше 

визнаний в іншому 

сукупному доході, 
перекласифіковується 

з власного капіталу в 

прибуток або збиток 
як коригування 

перекласифікації 

станом на дату 

перекласифікації. 



підлягають. 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або 

збиток 

Справедлива вартість 

станом на дату 
перекласифікації стає його 

новою валовою 

балансовою вартістю. 

Фінансовий актив і 

надалі оцінюється за 
своєю справедливою 

вартістю 

 

Фінансові зобов’язання 
        Товариство не проводить перекласифікації жодних фінансових зобов'язань. 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань 

       Фінансові активи та фінансові зобов'язання не підлягають взаємозаліку за винятком тих 
випадків, коли Товариство: 

 на поточний момент має законне право на залік визнаних сум (існує договір між сторонами 

про взаємозалік заборгованостей); і 

 має намір або провести розрахунок шляхом заліку зустрічних вимог, або одночасно 

реалізувати актив та виконати зобов'язання. 

Оцінка фінансових активів та зобов’язань 
         За винятком торговельної дебіторської заборгованості, Товариство під час первісного 

визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю 

плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути 

безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового 

зобов'язання. 
          При первісному визнанні Товариство оцінює торговельну дебіторську заборгованість за 

ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»), 

якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування 

згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
         Подальша оцінка фінансового активу або фінансового зобов'язання здійснюється відповідно 

до його класифікації. 

Оцінка за амортизованою собівартістю  

Метод ефективного відсотка 

        Якщо угоду укладено на ринкових умовах - застосовується розрахункова ефективна ставка 

відсотка. 

       Якщо угоду укладено на неринкових умовах, то за ефективну ставку відсотка приймається 
ринкова ставка. Товариство визначає ринкову ставку у відповідності з економічним профілем 

контрагента з врахуванням індустрії, юрисдикції та інших факторів. Джерелом інформації для 

визначення ринкової ставки зазвичай служать дані Національного банку України про кредитні 
ставки. 

      Ринкова ставка визначається Товариством. 

     Дисконти / премії під час визнання фінансового інструмента визнаються як: 

 коригування виручки або вартості кваліфікованого активу, якщо Товариство визнає 
компонент фінансування; 

 інвестиція або додатковий капітал під час операції з пов’язаними сторонами та 

товариствами з державною часткою більше 50%; 

 прибуток або збиток першого дня - в інших випадках. 

        Процентний дохід розраховується за методом ефективного відсотка. Розрахунок здійснюється 

шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості фінансового 
активу за винятком: 

а) придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів. Для таких фінансових 

активів застосовується відкоригована на кредитний ризик ефективна ставка відсотка до 
амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання. 

б) фінансових активів, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими 

активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами. Для таких фінансових 
активів застосовується ефективна ставка відсотка до амортизованої собівартості фінансового 

активу в наступних звітних періодах. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


         Процентні витрати розраховуються за методом ефективного відсотка. Розрахунок 

здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості 

фінансового зобов’язання. 

Спрощений підхід до короткострокових фінансових інструментів 

        Якщо вплив дисконтування не є суттєвим, Товариство використовує «нульову» ставку 

відсотка для короткострокових безвідсоткових фінансових інструментів. 

Кредитно-знецінені фінансові активи 

        Кредитно-знецінені фінансові активи (безнадійна заборгованість) – це фінансові активи, що 

відповідають критеріям: 

 контрагент, якого визнано банкрутом;  

 ліквідація контрагента; 

 прострочення заборгованості більше ніж на визначений термін (рік від дати завершення 
строку позовної давності). 

         Товариство щоквартально здійснює тестування фінансових активів та визначає, чи є вони 

кредитно-знеціненими. 

        Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи залишаються такими назавжди. 

Очікувані кредитні збитки 

         Резерви під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю 

створюються на весь її життєвий цикл і обліковуються як контрактиви на відповідних рахунках 
торгової дебіторської заборгованості з відповідним визнанням у складі інших операційних витрат.  

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків здійснюється Товариством. 

        Резерв очікуваних кредитних збитків переглядається на кожну проміжну звітну дату.  

       Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом у спосіб, що 
відображає: 

а) об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону 

можливих результатів; 
б) часову вартість грошей; та 

в) обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та 

прогнози майбутніх економічних умов. 
         Очікувані кредитні збитки оцінюються на індивідуальній основі і відображають оцінку 

втрати грошових коштів у порівнянні з договірними умовами. 

        Очікувані кредитні збитки розраховуються на індивідуальній основі.  

        Товариство оцінює резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 
очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту.  

        Для визначення кредитних збитків за торговельною дебіторською заборгованістю та 

дебіторської заборгованості за орендою допускається об’єднувати однотипні індивідуально 
несуттєві суми заборгованості в єдину групу оцінки. 

Активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  

       Прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, визнається в іншому сукупному доході, окрім прибутку чи збитку від 

зменшення корисності, прибутку чи збитку від курсових різниць, процентів доти, доки не 

відбудеться припинення визнання або перекласифікація фінансового активу. У разі припинення 

визнання фінансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в 
іншому сукупному доході, перекласифікується з власного капіталу в прибуток або збиток як 

коригування перекласифікації.  

     Проценти нараховуються за методом ефективного відсотка і визнаються в прибутку або збитку. 

Активи і зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

      Будь-який прибуток або збиток за фінансовим активом або зобов’язанням, що оцінюється за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, визнається в прибутку або збитку як зміна 

справедливої вартості. 

Справедлива вартість 

        Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається Товариством під час 

визнання або перекласифікації, а також на кожну квартальну дату. 

Грошові кошти 
        Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках та  

депозитів з  терміном  погашення до  12  місяців. Депозити з терміном погашення більше 12 



місяців обліковуються у складі інших необоротних активів. 

Резерв очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю  
        Видатки, пов’язані з нарахуванням резерву очікуваних кредитних збитків, включаються до 
складу інших витрат операційної діяльності звітного періоду в тому періоді, у якому вони 

виникли. Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків здійснюється у періоді виникнення 

відповідного терміну прострочки оплати на останній день звітного кварталу. 
        Резерви під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю визнаються в 

сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дебіторської заборгованості, за 

якою було виявлено збільшення кредитного ризику.  
Очікувані кредитні збитки за весь строк – очікувані кредитні збитки, що виникають внаслідок 

всіх можливих випадків дефолту протягом очікуваного строку погашення торгової дебіторської 

заборгованості. 

         З метою оцінки резерву очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість 
класифікується за стадіями рівня кредитного ризику (табл. 1). 

Таблиця 1. Рівні кредитного ризику торгової дебіторської заборгованості 

Стадія Фактори, що впливають на рівень кредитного ризику 

Питома вага 

фактора (f), 

% 

І – низький 

кредитний 
ризик 

Відсутні ознаки значного збільшення кредитного ризику чи 

дефолту, характерні для ІІ та ІІІ стадій. 

1,0 

ІІ – значне 

збільшення 

кредитного 
ризику 

Прострочка оплати більш ніж на 60 днів 40,0 

Значна або очікувана зміна результатів операційної діяльності 

дебітора 

20,0 

Існуюча або прогнозована несприятлива зміна технологічних, 

економічних, юридичних, політичних та інших умов, які 

можуть вплинути на платоспроможність дебітора  

15,0 

Значна зміна курсів валют (для торгової дебіторської 
заборгованості у валюті) (більше 10 % від значення за 

попередній звітний період) 

5,0 

Значна зміна зовнішніх процентних ставок (більше 10 % від 
значення за попередній звітний період) 

5,0 

Значна зміна інших показників кредитного ризику 5,0 

ІІІ – дефолт  Прострочка оплати більш ніж на 120 днів 100 

Малоймовірно, що зобов’язання контрагента перед 

Товариством будуть погашені в повному обсязі 

Початок судового провадження, ліквідації або процедури 

банкрутства контрагента 

Запаси  

Загальна інформація 

        Метою даного розділу Облікової політики є визначення основних принципів і основ ведення 

бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів (МСБО 2 «Запаси»). 
Запаси – це активи, які:  

 утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  

 перебувають у процесі виробництва для такого продажу;  

або  

 існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі 

або при наданні послуг.  
Чиста вартість реалізації – це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу 

мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для 

здійснення продажу.  
Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, або за справедливою вартістю 

іншого відшкодування, переданого постачальникові на дату придбання. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2002_ukr_2016.pdf


Аварійний (страховий) запас – це запас матеріальних ресурсів, який створюється Товариством 

для запобігання можливим зупинкам виробництва через перебої в постачанні та для ліквідації 

аварій.  

Класифікація 

       Запаси класифікуються за такими групами: 

 сировина і матеріали; 

 паливо; 

 запасні частини; 

 товари; 

 будівельні матеріали 

 швидкозношуваний інвентар; 

 інші запаси. 

      Активи, які не відповідають визначенню запасів та використовуються менше одного року або 
одного операційного циклу, якщо він більше одного року (запасні частини, будівельні матеріали, 

тара і тарні матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, які не використовуються у виробничому 

процесі) відображаються у складі інших оборотних активів Товариства. 

Визнання запасів 

      Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому і: 

 існує велика ймовірність отримання економічної вигоди від їх використання в 

майбутньому; 

 їх вартість може бути достовірно оцінена. 

     Підставою для визнання (припинення визнання) запасів є наявність (відсутність) контролю, 
тобто здатності керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигід від 

нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам господарювання 

керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього. 
      Товариство визнає активами придбані запаси на підставі переходу контролю, навіть якщо такі 

запаси фізично не доставлені в його приміщення (наприклад, товари в дорозі, тощо).  

Балансова вартість запасів, що знаходяться в заставі згідно з чинними кредитними договорами або 
іншими зобов’язаннями, розкривається у примітках до фінансової звітності. 

        Оприбуткована рекламна продукція (незалежно від терміну використання) визнається у звіті 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі витрат на збут в періоді придбання зі 

створенням контрактивного рахунку і у звіті про фінансовий стан подається у складі оборотних 
активів на нетто-основі. 

        У складі запасів визнаються також предмети швидкозношуваного інвентарю, що 

використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу (якщо 
він більше одного року), зокрема: інструменти, господарський інвентар, дрібні запасні частини 

спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. Вартість швидкозношуваного інвентарю в момент 

його передачі в експлуатацію відображається на контрактивному рахунку з одночасним визнанням 

витрат звітного періоду. Облік переданих в експлуатацію предметів такого інвентарю протягом 
строку їх фактичного використання ведеться в розрізі відповідальних за експлуатацію осіб.  

Оцінка запасів 

          Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: 

 Собівартістю; 

 Чистою вартістю реалізації. 
          Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та 

інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан. 
         Собівартість запасів складаються з: 

 ціни придбання; 

 ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові 

господарювання податковими органами); 

 витрат на транспортування, навантаження і розвантаження; 

 інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням та виготовленням запасів, 

матеріалів та послуг. 



         Первісна вартість запасів формується на дату визнання і не коригується у наступних звітних 

періодах. Будь-які зміни вартості запасів, зазначені в наданих постачальниками первинних 

документах, відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших 
операційних доходів або витрат періоду, в якому така зміна відбулась. 

          Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться без використання окремого субрахунку. 

Суми транспортно-заготівельних витрат обліковуються методом прямого обліку шляхом 
включення до первісної вартості придбаних запасів при їх оприбуткуванні. Транспортно-

заготівельні витрати понесені при придбанні різних найменувань запасів, включаються до 

первісної вартості таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів у 
постачальників, якщо такий розподіл можливо здійснити без надмірних витрат і зусиль.  

          Транспортно-заготівельні витрати, які не можуть бути чітко ідентифіковані з конкретним 

видом запасів, але є необхідними для забезпечення організації безперервного процесу 

господарської діяльності, включаються до загальновиробничих витрат поточного періоду.  
Отримані від постачальників знижки вираховуються при визначенні собівартості.  

         Якщо запаси придбані на умовах відстрочки оплати, коли така угода фактично містить 

компонент фінансування, цей компонент, наприклад, різниця між ціною закупівлі на умовах 
звичайного торгового кредиту та сплаченою сумою, визнається як фінансові витрати. 

          У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, 

з пошуку і відбору постачальника, на залучення консультантів тощо. Ці витрати визнаються у 

складі адміністративних або витрат на збут. 
         При обліку запасів в їх вартість Товариство включає і інші витрати, якщо тільки вони 

пов'язані з приведенням цих запасів у стан, придатний для використання в належних цілях.  

         Витрати, які не включаються до вартості запасів і відносяться на витрати в періоді їх 
виникнення: 

 значне перевищення нормальних для відповідного ринку витрат на закупівлю або 

виготовлення відповідних матеріальних цінностей; 

 значне перевищення нормальних для відповідного процесу втрат при закупівлі або 

виготовленні відповідних матеріальних цінностей; 

 витрати на складування запасів, якщо тільки це не є частиною технологічного процесу 
доведення їх до визначеного стану готовності; 

 адміністративні витрати і витрати на збут; 

 витрати за кредитами (відсотки), отриманим для придбання запасів. 

         Запаси, отримані в результаті безоплатної передачі (дарування), на дату визнання 

оцінюються за вартістю заміщення. Вартість заміщення – це визначена на дату оцінки поточна 

вартість витрат на створення (придбання) запасу, подібного до об’єкта оцінки, який може бути 
йому рівноцінною заміною. За неможливості визначення вартості заміщення безоплатно отримані 

запаси оцінюються за справедливою вартістю, визначеною відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості», з одночасним визнанням поточного відкладеного доходу. Відкладений 
дохід визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших 

операційних доходів у періоді використання чи реалізації запасу. Запаси, отримані в результаті 

безоплатної передачі (дарування), обліковуються окремо від інших запасів. 
        Витрати на переробку запасів охоплюють витрати: 

 прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 

інших виробничих матеріалів); 

 прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві 

продукції); 

 інші прямі витрати (усі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат: 

амортизація обладнання, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землі, на якій знаходяться 
виробничі приміщення, і т.п.); 

 змінні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні 

обсягів виробництва, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків, 

такелажників, кранівників); 

 постійні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які залишаються постійними 
при зміні обсягів виробництва, такі як знос і обслуговування загальновиробничих приміщень і обладнання, 

амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення) в сумі, розподіленої на витрати 



виробництва. 

          Розподіл загальновиробничих витрат на собівартість незавершеного виробництва 

здійснюється пропорційно прямим витратам на основну заробітну плату основного виробничого 
персоналу.  

        Нерозподілена сума постійних загальновиробничих витрат відноситься на собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в періоді виникнення таких витрат. 

Метод оцінки запасів при вибутті 

      При відпуску запасів оцінка їх вибуття здійснюється наступним чином: 

     Для не взаємозамінних запасів при вибутті використовується виключно метод ідентифікованої 
собівартості. 

     Для взаємозамінних запасів використовується метод ФІФО – за собівартістю перших за часом 

надходження запасів. 

      Товариство використовує один і той же метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають 
однакове призначення та однакові умови використання. 

Облік знецінення запасів 

      Товариство за результатами кожної щорічної інвентаризації, а також на інші дати, визначені 
окремими розпорядженнями керівництва, робить оцінку існування ознак знецінення запасів та 

визначає суму такого знецінення або відновлення корисності запасів. Аналіз ознак знецінення  

запасів та визначення сум такого знецінення або відновлення корисності проводить Товариство. 

     Знецінення визнається у випадку, якщо собівартість запасів може виявитися невідшкодованою 
через зменшення їх вартості у зв'язку з пошкодженням, частковим або повним старінням, 

незатребуваністю, внаслідок зміни ринкових цін або зростання необхідних витрат на приведення 

запасів до необхідного стану для їх використання або продажу.  
      Аналізу на наявність ознак знецінення мають піддаватися всі запаси. Щодо запасів, які на дату 

оцінки не використовувались впродовж 12 місяців, визначається чиста вартість реалізації на дату 

відповідної оцінки. Зменшення вартості запасів до чистої вартості реалізації відображається як 
інші операційні витрати з одночасним визнанням резерву на знецінення, що відображається на 

контрактивних рахунках до запасів. 

      Якщо чисту вартість реалізації встановити практично не можливо, суму знецінення запасу 

встановлює Товариство. 
      Знецінення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуації, коли запаси 

відносяться до одного і того ж асортименту виробів, що мають одне і теж призначення, і які 

практично не можуть бути оцінені окремо від інших статей, можливе проведення знецінення по 
згрупованих статях. 

      У разі якщо обставини, що викликали уцінку запасів нижче собівартості, більше не існують, 

або такі запаси використані у господарській діяльності, резерв знецінення щодо таких запасів 

відповідно сторнується на суму, що не перевищує визнане раніше знецінення відповідного 
найменування запасу. У разі недостатності у звітному періоді інших операційних витрат зі 

знецінення сума відновлення корисності (але не більше первісної собівартості) визнається у складі 

інших операційних доходів. 

Облік запасів по договорам комісії та давальницької сировини 

      Запаси, отримані Товариством, як комісіонером в договорах комісії, не визнаються в активах і 

враховуються на позабалансових рахунках. 
      Запаси, отримані Товариством для переробки в якості давальницької сировини, також не 

визнаються його активами і враховуються на позабалансових рахунках. 

      Запаси, передані Товариством третій стороні на переробку або реалізацію за договорами 

комісії, враховуються на відповідних балансових рахунках обліку запасів. Облік цих запасів 
здійснюється аналогічно п.6.2 - 6.6 даного розділу. 

Власний капітал  

Загальна інформація 
      Дана глава Облікової політики визначає основні принципи і методи ведення бухгалтерського 

обліку компонентів власного капіталу Товариства. 

Власний капітал — це частина в активах Товариства, що залишається після вирахування його 
зобов’язань (чисті активи). 

Додатковий капітал – це інший, не зареєстрований в установчих документах Товариства капітал, 

вкладений засновниками (власниками) Товариства. 



Резервний капітал – це страховий капітал, створений Товариством за рахунок відрахувань 

власного прибутку з метою погашення можливих збитків, здійснення виплат власнику при 

недостатньому забезпеченні коштами. 

Класифікація 

Власний капітал Товариства складається з: 

 Зареєстрованого (статутного) капіталу; 

 Резервного капіталу; 

 Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Статутний капітал 
Статутний капітал зафіксований в установчих документах - загальна вартість активів, які є 

внеском засновників (власників) до капіталу Товариства. 

      Статутний капітал оцінюється як сумарна вартість вкладів засновників (власників) Товариства. 
      Різниця між справедливою та номінальною вартістю внеску враховується: 

 як додатково внесений капітал - якщо різниця позитивна; 

  у статті «Нерозподілений прибуток» - якщо різниця негативна. 

       У разі збільшення статутного капіталу за рахунок внесків грошовими коштами або іншим 

майном при оцінці внесків засновників існують такі особливості: 

 Величина статутного капіталу, внесеного в іноземній валюті, перераховується в 

функціональну валюту за поточним курсом на дату надходження; 

 Інше майно, вкладене засновниками в якості внеску до статутного капіталу, оцінюється і 
приймається до обліку за справедливою вартістю. 

         Всі зміни статутного капіталу відображаються в обліку відповідно до рішення засновників 

(власників). 

Капітал у дооцінках 

        Капітал у дооцінках відображає інформацію про суми збільшення вартості необоротних 

активів і фінансових інструментів в результаті переоцінки, які відповідно до МСФЗ визнаються в 
іншому сукупному доході та накопичуються у власному капіталі.  

Списання сум дооцінок зі складу додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку відбувається 

в момент припинення визнання відповідного переоціненого активу. 

Додатковий капітал 
       Додатково вкладений капітал зокрема включає вартість безоплатно отриманих від власника 

(власників) необоротних активів (за виключенням внесків до статутного капіталу) на підставі 

відповідних рішень повноважних органів власника (власників). Оцінка майна, отриманого від 
власників безоплатно, здійснюється за справедливою вартістю на дату визнання.  

        Безоплатно отримані необоротні активи отримані після їх визнання амортизуються з 

відображенням відповідних витрат за функціональним призначенням у Звіті про сукупні доходи 

або з визнанням капіталізації у складі незавершеного виробництва чи активів у стадії створення. 
Зменшення додаткового капіталу відбувається в момент припинення визнання безоплатно 

отриманого необоротного активу з одночасним збільшенням нерозподіленого прибутку. 

Резервний капітал 
      Формування резервного капіталу здійснюється згідно з вимогами статуту Товариства за їх 

наявності. 

       Інші резерви у власному капіталі можуть створюватися відповідно до законодавства, а також 
за рішенням власників Товариства. 

Нерозподілений прибуток 

        Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом 

додавання чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний період до 
нерозподіленого прибутку минулих років.  

      Залишок нерозподіленого прибутку розподіляється відповідно до внутрішніх розпорядчих 

документів Товариства та законодавства. 
      Визначення фінансового результату та величини нерозподіленого прибутку (непокритих 

збитків) здійснюється на кожну проміжну звітну дату. 

Розподіл прибутку відбувається за рахунок: 

 Нарахованих дивідендів  

 Відрахування в резервний капітал. 



       Використання нерозподіленого прибутку здійснюється тільки на підставі рішення власників. 

       Коригування помилок, що суттєво впливають на звітність попередніх періодів, здійснюються 

відповідно до глави 6 «Викривлення фінансової звітності внаслідок помилок» розділу 1 Облікової 
політики. 

       У разі зміни Облікової політики та у разі прийняття нових або зміни існуючих МСФЗ чи 

МСБО, які застосовуються ретроспективно, необхідні коригування відображаються за рахунок 
вхідного залишку нерозподіленого прибутку.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість  
      Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.  

Забезпечення, Умовні активи та умовні зобов’язання  

Загальна інформація 

            Дана глава Облікової політики визначає відповідні критерії визнання та основи оцінки, що 

застосовуються до формування забезпечень, умовних активів та зобов'язань у відповідності до 
вимог МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

           Для потреб цього розділу використовуються наступні терміни: 

Забезпечення – це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. 
Зобов'язання – це заборгованість, що виникає як результат минулих подій, погашення якої 

призведе до вибуття з Товариства ресурсів, що містять економічну вигоду. 

Конструктивне зобов'язання – зобов'язання, яке є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли 

суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність 
згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи 

достатньо конкретною поточною заявою та, як наслідок, у інших сторін виникає обґрунтоване 

очікування, що ці зобов'язання будуть виконані. 
Обтяжливий контракт – контракт, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання 

перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від контракту.  

Подія, що зобов'язує – подія, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке 
призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню 

зобов'язання. 

Умовний актив – це можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого 

підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених 
майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання. 

Умовне зобов'язання – це: 

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених 

майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або 

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки, 

немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде 
необхідним для погашення зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцінити достатньо 

достовірно. 

Юридичне зобов'язання – зобов'язання, яке виникає внаслідок: 
а) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов); 

б) законодавства, або 

в) іншої дії закону. 

Забезпечення 

Умови визнання забезпечення: 

 існує зобов'язання внаслідок минулої події; 

 ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним 

для виконання зобов'язання; 

 можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

       У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 
       При наявності зобов’язань за обтяжливими контрактами Товариство створює забезпечення під 

такі контракти відповідно до пп.66-69 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи». У звіті про фінансовий стан забезпечення під обтяжливі контракти відображаються у 
складі поточних або довгострокових зобов’язань (забезпечень) залежно від терміну дії контракту.  

Забезпечення витрат під судові позови створюються з метою надання користувачам можливості 

зрозуміти їх характер, строки і суму. Зобов’язуючою подією для визнання забезпечення за 



судовими позовами є отримання інформації про порушення судового процесу, відповідачем у 

якому є Товариство. Для визнання забезпечення вартісна оцінка судового позову є обов’язковою. 

Оцінка забезпечення за судовими позовами є наближеною і здійснюється на основі діапазону 
можливих результатів закінчення судового процесу шляхом розрахунку середньозваженої суми, 

яка враховує очікувані суми відшкодування та ймовірність кожного можливого результату. 

Діапазон можливих варіантів ґрунтується на професійному судженні юридичного відділу і 
здійснюється на підставі реєстру судових справ. Перегляд оцінки забезпечень під судові позови 

здійснюється на дату рішення суду або на проміжні і річну звітні дати, якщо на таку дату рішення 

суду ще не винесено. Якщо рішення суду винесено у період між датою фінансової звітності і 
датою її затвердження до випуску, такі події розглядаються як коригуючі і відображаються 

відповідно до МСБО 10 «Події після звітної дати». Оцінка забезпечень під судові позови 

переглядається лише у разі, якщо протягом періоду після попередньої оцінки до дати перегляду 

оцінки за судовим позовом відбувалися події, які можуть потенційно впливати на очікувану суму 
відшкодування або його ймовірність. У разі, якщо зазначені дії не відбувалися, перегляд оцінки не 

здійснюється. Товариство не розкриває інформацію про забезпечення, коли таке розкриття може 

серйозно послабити його позицію в суперечці з іншими сторонами (незакінчені судові розгляди, 
спори з податковими органами, позови, що підлягають врегулюванню через арбітражний суд 

тощо). Створення забезпечень під судові позови здійснюється з одночасним визнанням 

адміністративних витрат у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Забезпечення під 

судові позови подається у звіті про фінансовий стан у складі поточних зобов’язань (забезпечень). 
Забезпечення переглядаються на кінець кожного звітного періоду та коригуються для 

відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, 

котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, 
забезпечення підлягають сторнуванню. 

           У разі, коли застосовується дисконтування, балансова вартість забезпечення збільшується у 

кожному періоді для відображення плину часу. Це збільшення визнають як фінансові витрати. Для 
дисконтування довгострокових забезпечень застосовується ставка додаткового залучення 

кредитних ресурсів. 

          Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких це забезпечення було 

створено з самого початку. 

Умовні активи 

         Умовні активи виникають, як правило, внаслідок незапланованих або інших неочікуваних 

подій, які уможливлюють надходження економічних вигід до суб'єкта господарювання. 
Прикладом є позов, який Товариство подає через судові органи і результат якого є невизначеним. 

Товариство не повинне визнавати умовний актив у Звіті про фінансовий стан. Умовний актив 

повинен розкриватися в Примітках до фінансової звітності, коли ймовірним є надходження 

економічних вигід. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це може 
спричинити визнання доходу, який може бути ніколи не отриманим. Проте, коли з'являється 

цілковита впевненість у отриманні доходу, тоді пов'язаний з ним актив не є умовним активом і 

його визнання є належним. 

Умовні зобов’язання 

       Умовні зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються. 

       Інформація про умовні зобов'язання розкривається в Примітках до фінансової звітності, за 
винятком тих випадків, коли сплата за зобов'язанням малоймовірна. 

         У випадках, коли Товариство є солідарно і окремо відповідальним за виконання зобов'язання, 

та частина зобов'язання, яка, за очікуванням, буде погашена іншими сторонами, розглядається як 

умовне зобов'язання.  
        Якщо стає ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, 

яка раніше розглядалася як умовне зобов'язання, Товариство створює забезпечення щодо таких 

зобов’язань та відображає їх у фінансовій звітності. 

Виручка та інші операційні доходи 

Загальна інформація 

        Метою даного розділу Облікової політики є визначення порядку обліку доходів Товариства 
відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


Визнання та оцінка 

       Визнання, оцінка, подання та розкриття виручки здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 

15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
      Виручка класифікується за наступними групами: 

 від реалізації основної продукції та послуг (за видами відповідної продукції та послуг); 

 від реалізації товарів; 

 та інші види виручки. 

       Об’єктом обліку виручки є індивідуальний контракт з клієнтом. Під контрактом розуміється 

угода між двома або більше сторонами, яка породжує юридично захищені права та обов'язки, яка 
необов’язково має юридичну форму договору. 

       На момент укладення контракту Товариство оцінює товари або послуги, обіцяні в договорі з 

клієнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обіцянку передати клієнтові:  
- товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; 

- серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові 

за однією і тією самою схемою. 

    Товар або послуга, обіцяні клієнтові, є відокремленими, якщо виконуються обидва такі критерії: 
- клієнт може мати вигоду від товару або послуги або саму по собі, або разом з іншими 

ресурсами, які клієнт може легко отримати (тобто цей товар або послуга здатна бути 

відокремленою);  
- обіцянку суб'єкта господарювання передати товар або послугу клієнтові можна 

відокремити від інших обіцянок у даному договорі (тобто товар або послуга є відокремленою у 

контексті даного договору). 

        Дохід визнається, коли (або у міру того, як) Товариство виконує зобов’язання, передаючи 
обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) 

клієнт отримує контроль над таким активом. 

       З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами», застосовується метод результатів, зокрема, аналіз виконання обов’язків, 

завершених на дату оцінки, що підтверджується актами виконаних робіт (наданих послуг). 

      На ранніх стадіях виконання контракту, за яким виручка має визнаватися прогресивно, коли 
надійно оцінити результат виконання контракту не є можливим, виручка може визнаватися в 

обсязі понесених витрат. Контракт вважається таким, що знаходиться на ранній стадії виконання, 

якщо при його виконанні понесено до 5 % його кошторисної вартості.  

      За наявності компоненту фінансування в угодах з продажу не застосовуються коригування 
виручки, якщо в момент укладення угоди очікується, що період між поставкою і оплатою 

становить не більше 12 місяців. 

      Вартість переданих товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до 
того, як настане дата сплати такої компенсації, Товариство відображає в обліку як контрактний 

актив, за винятком будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. Контрактний 

актив – це право на компенсацію в обмін на товари або послуги, які Товариство передало клієнту. 
Товариство оцінює контрактний актив на зменшення корисності відповідно до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти». Дебіторська заборгованість – це безумовне право на компенсацію, яке 

не потребує інших умов для того, щоб настала дата сплати такої компенсації, ніж плин часу. 

Контрактні активи подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних активів окремо від 
дебіторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у дебіторську заборгованість не 

перевищує 12 місяців з дати визнання виручки або зі звітної дати, або як необоротний актив в 

протилежному випадку. 
       Контрактні зобов’язання подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних зобов’язань 

окремо від кредиторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у кредиторську 

заборгованість не перевищує 12 місяців з дати визнання попередньої оплати (чи зобов’язання з 

повернення) або зі звітної дати, або як довгострокові зобов’язання в протилежному випадку. 
      Якщо інші операційні доходи підпадають під сферу дії МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами», вони визнаються відповідно до вищенаведених положень Облікової політики. Якщо 

інші операційні доходи підпадають під сферу дії інших МСБО і МСФЗ, вони визнаються 
відповідно до вимог цих стандартів. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
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       Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений 

період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім 

випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).  
     Якщо виручка від надання послуг не може бути достовірно оцінена і не існує імовірності 

відшкодування понесених видатків, то виручка не визнається, а понесені видатки визнаються 

витратами періоду в якому були понесені, і подаються у складі інших операційних витрат у звіті 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  

     При реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг за договорами комісії (агентськими 

договорами) виручка визнається за умови дотримання критеріїв, передбачених МСФЗ 15 «Дохід 
від договорів з клієнтами» на дату, яка зазначена у звіті комісіонера (агента), якщо інше не 

передбачено умовами договору, укладеного між сторонами. Сума виручки дорівнює загальній 

сумі договору комісії (агентського договору), а сума видатків, що відшкодовуються за договором 

комісії (агентським договором) третім сторонам, включається до витрат на збут в періоді визнання 
доходів за цими договорами комісії (агентськими договорами) з одночасним визнанням 

зобов’язань, які класифікуються на довгострокові і поточні відповідно до умов договору комісії 

(агентського договору). 

Витрати 

Загальна інформація 

     Метою даного розділу Облікової політики є визначення підходу до обліку витрат, що 

утворюють собівартість готової продукції, наданих послуг, а також інших витрат звітного періоду.  
Витратами звітного періоду визнавати зменшення активів або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення або розподілу власниками) Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені. 

Класифікація витрат 

Додаткові витрати на отримання договору 
      Додаткові витрати на отримання договору - це ті витрати, які несе Товариство щоб отримати 

договір з клієнтом, які він не поніс би, якби не отримав цього договору.  

     Витрати на отримання договору (контракту) визнаються як витрати по мірі їх виникнення, якщо 

ці витрати не є такими, що явно відшкодовуються клієнтом, незалежно від того, чи отримано 
договір. 

      Товариство відповідно до дозволеного спрощення практичного характеру визнає витрати на 

отримання договору (контракту) як інші операційні витрати у звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід у момент їх виникнення, якщо період амортизації активу, що був би визнаний у 

противному випадку, не перевищує одного року. У протилежному випадку визнається 

необоротний актив «Капіталізовані витрати на укладання контракту» (а у разі не суттєвості в 

складі інших необоротних активів), який визнається витратами на пропорційній основі відповідно 
до виконання обов’язків за контрактом з ним пов’язаним.  

Витрати на виконання договору 

      Якщо витрати, понесені при виконанні договору з клієнтом, не належать до сфери дії іншого 
Стандарту (наприклад, МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основні засоби» або 

МСБО 38 «Нематеріальні активи»), Товариство визнає актив внаслідок витрат, понесених з метою 

виконання контракту (договору), тільки якщо ці витрати відповідають усім таким критеріям: 

 витрати відносяться безпосередньо до договору або очікуваного договору, який 
Товариство може чітко окреслити; 

 витрати генерують або покращують ресурси Товариства, які будуть використовуватися при 

задоволенні (або у процесі задоволення) зобов'язань щодо виконання у майбутньому; та 

 очікується, що витрати будуть відшкодовані. 

До витрат, пов´язаних безпосередньо з контрактом - договором (або конкретним очікуваним 

договором), належать: 

 прямі матеріальні витрати (сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі, паливо 
та енергія на технологічні цілі, що використовуються у наданні обіцяних послуг клієнту); 

 прямі витрати на оплату праці (основна і додаткова заробітна плата та відрахування до фондів 

соціального страхування виробничого персоналу, який надає обіцяні послуги клієнту); 

 витрати, які відповідно до договору явно оплачує клієнт; 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
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 інші витрати, які понесені тільки тому, Товариство уклало договір. 

       Зазначені витрати є витратами на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Облік витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) Товариство здійснює у 

розрізі кожного окремого контракту у розрізі відокремлених компонентів. 
       Аналітичний облік прямих витрат здійснювати за статтями калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) та центрами відповідальності (у розрізі виробничих 

підрозділів).  

Податок на прибуток  

Загальна інформація  

     Дана глава Облікової політики визначає порядок визнання, оцінки, подання та розкриття 
податку на прибуток у відповідності до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Відстрочені податкові зобов'язання – суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в 

майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. 

Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в 
майбутніх періодах відповідно до: 

а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; 

б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; 
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. 

Обліковий прибуток – прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат. 

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період, визначений 

відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток 
підлягають сплаті (відшкодуванню). 

Податкові витрати (податковий дохід) – загальна сума, що включається до визначення 

прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків. 
Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період. 

Визнання та оцінка поточних податкових зобов’язань та поточних податкових активів 
      Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють до кінця звітного 

періоду. 
     Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка 

підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення визнається як поточний актив. 

Визнання та оцінка відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів  
      Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які 

передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі 

ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного 
періоду. 

     Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів має 

відображати податкові наслідки, які відповідали б способу, яким суб'єкт господарювання 

передбачає на кінець звітного періоду відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів 
і зобов'язань. 

     Відстрочені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються. 

    Відстрочені податкові активи (зобов’язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим 
методом шляхом визначення тимчасових різниць на кожну звітну дату між податковою базою 

активів та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, складеної за МСФЗ. 

Балансова вартість відстроченого податкового активу визнається тільки в тих межах, у яких існує 

ймовірність отримання оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду 
від відстроченого податкового активу. 

      Поточні та відстрочені податки визнаються як дохід або витрати і включаються до прибутку 

або збитку звітного періоду, крім випадків, коли податки виникають від операції або події, яка 
визнається, в тому самому або в іншому періоді поза прибутком або збитком, зокрема: 

 в іншому сукупному прибутку (наприклад, зміна балансової вартості, що виникає від 

переоцінки основних засобів), 



 безпосередньо у власному капіталі (наприклад, коригування залишку нерозподіленого 

прибутку на початок періоду, що виникає внаслідок зміни облікової політики, яка застосовується 

ретроспективно, або внаслідок виправлення помилки). 

      Відстрочені податкові активі і зобов’язання у Звіті про фінансовий стан подаються згорнуто. 

Внески до Державного пенсійного фонду  
      Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи 

України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як 
відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті про прибутки та збитки 

відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, у Товариства не існує 

програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б 
потребували додаткових нарахувань.  

3. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

1. Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій 
Товариство застосувало всі МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 
01.01.2018 року, у звітному році. Ефект застосування нових та переглянутих стандартів: 

Стандарти 

та правки до 

них 

Вплив поправок 

МСФЗ 9 

«Фінансові 

інструменти» 

Товариство має лише фінансові активи і зобов’язання, що обліковувалися за 

попередньою обліковою політикою відповідно до за вимогами МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» (2014), тому перехід на МСФЗ 9 не вплинув на класифікацію і оцінку 
фінансових активів і зобов’язань, які продовжують обліковуватися за амортизованою 

вартістю.  

МСФЗ 9 фундаментально змінив підхід до знецінення фінансових активів порівняно 
з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». МСБО 39 вимагав 

визнання знецінення лише у випадку наявності ознак знецінення, які свідчать, що 

воно вже відбулося станом на звітну дату.  

Товариство застосувало спрощений підхід до розрахунку резерву очікуваних 
кредитних збитків щодо іншої дебіторської заборгованості, який передбачає їх 

оцінку за весь термін дії фінансового інструмента. Застосування моделі очікуваних 

кредитних збитків призвело до більш раннього визнання кредитних збитків і 
збільшило суму резерву стосовно цих фінансових активів. 

Положення облікової політики Товариства щодо зменшення корисності активів із 

застосуванням моделі очікуваних кредитних збитків. 

Поправки до: 

 МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (та Поправки до МСФЗ 15) 

 МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» 

 Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти – 

поправки до МСФЗ 4» 

 МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» 

 КТМФЗ Інтерпретація 22 «Аванси, сплачені в іноземній валюті» 

 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» 

 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні товариства» 

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект 

відсутній. 

2. Нові МСФЗ 

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна 

дата яких не настала: 

Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

 МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку 

оренди і немає необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди 

відображаються у звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у формі 
права користування і зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди 

орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі критеріїв 

01.01.2019 



Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на 
основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає 

визнання чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської 

заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної оренди 
на основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО 17. 

Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди, термін 

дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди 

дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво відрізнятися від 
тих, які були б отримані в разі застосування нових вимог до кожного договору 

окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди об'єктів з низькою вартістю - 

тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує встановлену 
обліковою політикою, навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є 

істотною. 

 Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16 «Оренда» (МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 

13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з 

клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 
21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні 

активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське 

господарство») 

01.01.2019 

 КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на 
прибуток» - Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією 

підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення 

невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її очікуванням 
податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і трактувань. 

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові 

органи перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з 

усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї перевірки. Компанії повинні 
враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати або 

відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде 

визначатися цією оцінкою податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від 
компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і 

обставин, на яких ґрунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті 

отримання нової інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі 
зміни повинні враховуватися в подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 

«Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». У таких випадках 

компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного 

періоду», щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, 
коригуючих або нерегульованим подією. 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані товариства і спільні 

товариства» - 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових 

інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких не 
застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові 

вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій організації в 

асоційовану компанію або спільне товариство. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє 

застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які 
мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при 

достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і 

негативна) 

01.01.2019 



Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

 Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 

«Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних 
програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма 

скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії 

переоцінки її чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами. 
Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, 

використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг 

поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни 

програми з визначеною виплатою. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди 
про спільне товариство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна 

діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей 

термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла 
відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, 

безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які 

здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо 

об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток 
участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті 42. 

При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в 

спільних операціях. 

01.01.2019 

 Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є 
учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати 

спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як 

цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної 

операції, що були раніше, не переоцінюються. 

01.01.2019 

 Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна 
визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони 

визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки 

з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими 
операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на 

користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку на 

прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного 

доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі 
минулі операції або події. 

01.01.2019 

 МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація 

запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого 

активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену 
для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на 

даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення 

витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються 

непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного 
розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально 

для придбання кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, 

необхідних для підготовки цього активу до використання за призначенням або 
продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом 

періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених 

протягом цього періоду. 

01.01.2019 

 МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 

«Страхові контракти» 
01.01.2021 

 Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності 
керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв'язку з цим. 

Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому 

описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах 

01.01.2020 



Стандарти та правки до них 
Ефективна 

дата 

невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на 
достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за 

власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не 

обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, 
контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це 

право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок 

організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. 

Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня 
практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в 

звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка 

відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. 
Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або 

зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві категорії 

методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники 

історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на 
основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка на основі поточної 

(переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову 

інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на 
дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу 

вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. 

Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про 
прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є 

основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За 

замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином 

класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. 

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувала достроково 

опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь 

впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди: 

Ефект впливу суттєвий 
Ефект впливу несуттєвий або 

відсутній 

Керівництво та 

управлінський персонал 

проводять дослідження щодо 

ефекти  потенційного впливу 

на фінансову звітність 

 МСФЗ 16 «Оренда» та 

пов’язані з ним поправки до 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 
МСБО 16 «Основні засоби», 

МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ», МСФЗ 7 
«Фінансові інструменти: 

розкриття інформації», МСФЗ 

9 «Фінансові інструменти», 
МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості», МСФЗ 

15 «Виручка по контрактах з 
клієнтами», МСБО 2 «Запаси», 

МСБО 7 «Звіт про рух 

грошових коштів», МСБО 21 

«Вплив змін валютних курсів», 
МСБО 23 «Витрати на 

позики», МСБО 37 

«Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні 

 КТМФЗ (IFRIC) 23 

«Невизначеність щодо правил 

обчислення податку на 
прибуток» 

 Поправка до МСБО 28 

«Інвестиції в асоційовані 

товариства і спільні 

товариства» 

 Поправка до МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» 

 Поправка до МСБО 19 

«Виплати працівникам» 

 Поправка до МСФЗ 3 

«Об’єднання бізнесу» 

 Поправка до МСФЗ 11 
«Спільна діяльність» 

 Поправка до МСБО 12 

«Податки на прибуток» 

 МСФЗ 17 «Страхові 

контракти» 

 Концептуальні основи 

фінансової звітності  

 МСФЗ 16 «Оренда». 

Товариство є орендарем 
офісних приміщень і застосує 

МСФЗ 16 «Оренда» з 

01.01.2019 року.. Товариство 

планує скористатися 
виключеннями щодо 

короткострокової оренди та 

оренди активів низької 
вартості, стосовно яких 

планується застосувати метод 

рівномірного визнання витрат.   
 



активи», МСБО 38 

«Нематеріальні активи», 

МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість», МСБО 41 

«Сільське господарство»  

4. Припинена діяльність 
      На дату затвердження цієї фінансової звітності не затверджено ніяких планів щодо припинення 

окремих напрямків діяльності Товариства. 

5. Нематеріальні активи 

      Зміни в нематеріальних активах за 2019 рік. 
(тис. грн.) 

Показник 

Права 

користування 

майном та  

інші 

нематеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Нематеріальні 

активи,  

всього 

1 2 3 4 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2019 р.) 
457 0 457 

Закупівля 0 0 0 

Ліквідація 0 0 0 

Інші зменшення 1 0 0 

Первісна вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2019 р.) 
456 0 456 

Амортизація на початок звітного 

періоду (01.01.2019 р.) 
375 0 375 

Поточна амортизація 2 0 2 

Ліквідація 0 0 0 

Інші зменшення 0 0 0 

Амортизація на кінець звітного 

періоду (31.12.2019 р.) 
377 0 377 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2019 р.) 
79 0 79 

        Переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась на дату переходу на МСФЗ, тобто 
станом на 01.01.2018 року. 

       Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2019 року в заставі не перебувають. 

6. Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції 
      Зміни в основних засобах за 2019 рік 

(тис. грн.) 

Показник Землі 

Будинк

и  

та 

споруд

и 

Машин

и 

та 

облад-

нання 

Транс-

портні 

засоби 

Інші 

основ

ні 

засоби 

Незаверш

ені 

капітальні 

інвестиції 

Всього 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Первісна вартість 

на початок звітного 

періоду (01.01.2019 

р.) 

 0 271251 1238 1653 
1894 

 

183130 

 
459166 

Збільшення 

(придбан-ня, 

модернізація тощо) 

 0 1737 98 3453 3977 
69869 
 

79134 

Приєднання  0       



Показник Землі 

Будинк

и  

та 

споруд

и 

Машин

и 

та 

облад-

нання 

Транс-

портні 

засоби 

Інші 

основ

ні 

засоби 

Незаверш

ені 

капітальні 

інвестиції 

Всього 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Переоцінка 
(індексація 

балансової вартості 

житлових будинків) 

 0       

Продаж та ліквідація  0       

Інші зменшення  0 8948    9782 18730 

Первісна вартість 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2019 

р.) 

 0 264040 1336 5106 5871 243217 519570 

Амортизація на 

початок звітного 

періоду (01.01.2019 

р.) 

0 17864 1010 799 1395  21068 

Поточна амортизація  0 
13645 

 
133 330 

821 

 
 14929 

Приєднання  0       

Переоцінка  0       

Продаж та ліквідація  0       

Інші зменшення  0 2128      

Амортизація на 

кінець звітного 

періоду (31.12.2019 

р.) 

 0 
29381 

 
1143 1129 2216  33869 

Залишкова вартість 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2019 

р.) 

 0 234659 193 3977 3655 243217 485701 

      Діапазон строків корисного використання(експлуатації) основних засобів становить від 24 до 

240 місяців, в тому числі по групах : 

 будинки, споруди - до 240 місяців; 

 машини та обладнання - до 72 місяців; 

 транспортні засоби - до 88 місяців; 

 інструменти, прилади, інвентар, меблі - до 120 місяців; 

 інші основні засоби - до 144 місяців. 

      Основні засоби Товариства не обтяжені заставою. Переоцінка основних засобів на дату 

переходу на МСФЗ, тобто станом на 01.01.2018 року, здійснювалась  відносно інвестиційної 
нерухомості на підставі звіту незалежного суб’єкт оціночної діяльності ПП «АВЕРТІ», код за ЄДР 

35489357, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності (на проведення робіт з незалежної оцінки 

майна) № 514/17, виданий Фондом держмайна України 31 травня 2017 року. Вартість 
інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2019 року складала 28 

314 тис. грн. 

      Переоцінка основних засобів у 2019 році не відбувалась. 

 При трансформації фінансової звітності за МСФЗ вартість незавершених капітальних 
інвестицій не була переведена до складу основних засобів. 

7. Довгострокова дебіторська заборгованість 

    Станом на 31.12.2019 р. довгострокова дебіторська заборгованість відсутня 

8. Запаси 



      Балансова вартість запасів (тис. грн.) 

 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 

Матеріали 21 4 461 

Готова продукція 154 041 78 686 

Товари (нерухоме майно) 1 837 8 470 

Незавершене виробництво 0 0 

Резерв на знецінення 0 0 

Всього 155 899 91 617 

         Запаси відображаються за первісною вартістю. Збитки від знецінення визнаються витратами 

того періоду, в якому виявлені факти знецінення. Запаси в заставі не перебувають. Резерв 

знецінення запасів обліковою політикою не передбачений. 

9. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

Склад короткострокової дебіторської заборгованості (тис. грн.): 

 Показник 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
33 820 42 215 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   

за виданими авансами 4810 3 396 

з бюджетом 3 079 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 

доходів 
0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 52 450 35 001 

Резерв сумнівної заборгованості по розрахункам з покупцям 123 123 

Резерв сумнівної заборгованості за авансами виданими 0 0 

Резерв сумнівної заборгованості за іншою заборгованістю 0 0 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше, 

за вирахування резерву сумнівних боргів 
93 913 83 489 

До поточної заборгованості віднесена і заборгованість  зі строком виникнення більше 12 місяців.  

Станом на 31 грудня 2019 р. у звітності визнано резерв сумнівних боргів в розмірі 123 тис. грн..  

Зміни резерву сумнівних боргів протягом 2019 року представлені наступним чином: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2019 

1 2 

Резерв сумнівних боргів на початок року 123 

Нараховано    0 

Списано   0 

Резерв сумнівних боргів на кінець року 123 

Товариство не вимагає застави за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. 

Інформація про кредитний ризик, валютний та процентний ризики наведена у Примітці 27. 

10. Грошові кошти (тис. грн.) 

Показник 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 

Грошові кошти в банку:   

Поточний рахунок в грн. 7 363 2 432 

Поточний рахунок в валюті 0 0 

Депозити до 1 року 10 000 12 000 

Грошові кошти, обмежені для використання (для обліку коштів 

на рахунку у системі електронного адміністрування податку на 

додану вартість) 

0 559 

Інші грошові кошти (в тому числі чеки, грошові кошти в 

дорозі) 
  

Грошові кошти в касі 0 0 



Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 17 363 14 991 

Обмежень щодо використання грошових коштів немає за виключенням коштів на рахунку у 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість. 

11. Інші оборотні активи 
    Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 р. складали 5504 тис. грн. (на 31.12.2018 р. – 8611 

тис. грн.). До складу інших оборотних активів включені суми податкового кредиту з ПДВ (за 

неотриманими податковими накладними). 

12. Власний капітал  

а) Статутний капітал 

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає 200 тис. грн та 

відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Частка держави в 
статутному капіталі Товариства відсутня. 

Зареєстрований (пайовий) капітал у 2019 році не змінився. 

Сума неоплаченого капіталу станом на 31.12.2019 р. відсутня. 
Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року сформовано в повному обсязі в сумі 

200 тис. грн. виключно грошовими коштами.  

Статутний капітал станом на 31 грудня 2019 року розподілений між учасниками 
наступним чином: 

№ 

п/п 
Учасники 

Загальна сума 

внеску (грн.) 

Частка в статутному 

фонді (%) 

1 Лисов Ігор Володимирович 196000,00 98,0 

2 Лисов Руслан Ігоревич  3000,00 1,5 

3 Посвістак Марія Григорівна  1000,00 0,5 

 Всього 200000,00 100,0 

          Рішення про затвердження останньої редакції Статуту було прийняте 14 червня 2019 року 
(Протокол № 10 від 14.06.2019 року).  

б) Нерозподілений прибуток  

      Нерозподілений прибуток в сумі 10 996 тис. грн станом на 31 грудня 2018 року  збільшений на 

суму чистого прибутку, отриманого від діяльності у 2019 році в сумі 1391 тис. грн, таким чином, 

станом на 31 грудня 2019 року нерозподілений прибуток Товариства склав 12 387 тис. грн. 

в) Резервний капітал 
    Резервний капітал станом на 31 грудня 2018 року складав 10 тис. грн. При отриманні за 2019 рік 

чистого прибутку в розмірі 1391 тис. грн відрахування до резервного капіталу не здійснювались. 

13. Додатковий та резервний капітал 
Протягом 2019 року додатковий капітал у Товариства відсутній.  

14. Капітал у дооцінках 

Протягом 2019 року капітал у дооцінках у Товариства відсутній.  

15. Зобов’язання за кредитами 
Станом на 31.12.2019 р. у Товариства відсутні зобов’язання за кредитними договорами. 

16. Довгострокові зобов’язання. Поточні та довгострокові забезпечення 

       Товариство є емітентом цінних паперів, які допущені до торгів на фондових біржах. 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення станом на 31 грудня 2019 року складали 675 587 тис. 

грн, в тому числі, дострокові зобов’язання за облігаціями та опціонами власної емісії – 641 032 
тис. грн., сума цільового фінансування будівництва фізичними особами – 34 249 тис. грн., 
забезпечення виплат персоналу (резерв оплати відпусток) - 306 тис. грн..  

       Дострокові зобов’язання за облігаціями та опціонами власної емісії відображені в балансі за 
теперешньою (дисконтованною) вартістю з врахуванням строків погашення.  

      Поточних забезпечень протягом 2019 року у Товариства не було. До довгострокових 

забезпечень віднесені довгострокові забезпечення витрат персоналу в сумі 306 тис. грн станом на 
31 грудня 2019 року 

17. Резерви 

Довгострокові та  короткотермінові резерви протягом 2019 року Товариством не створювались. 

 18. Поточна кредиторська заборгованість 



Структура кредиторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2019 31.12.2018 

1 2 3 

Короткострокові кредити банків, фінансових установ  0 0  

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

 0 0  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 190 8 285 

Аванси, отримані на поставки, короткострокові інвестиції  0 0 

За розрахунками з бюджетом 2 162 2 947 

За заробітною платою  0 0 

За фондами соціального страхування 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 686 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

0 0 

Інші поточні зобов’язання 14 804 20 628 

Короткострокові зобов’язання по поставках та інше, всього 22 842 31 860 

 

19. Доходи Товариства за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком 

Доходи Товариства 
За 2019 рік 

сума (тис. грн.) 

За 2018 рік 

сума (тис. грн.) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
111 265 

 

649 561 

Інші операційні доходи 16 126 9 216 

Доход від участі в капіталі 0 0 

Інші доходи 27 000 19 000 

Інші фінансові доходи 6 800 2 895 

Інший сукупний дохід 0 0 

Разом доходів 161 191 680 672 

20. Витрати Товариства за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком 

                      

Витрати  Товариства 
За 2019 рік 

сума (тис. грн.) 

За 2018 рік 

сума (тис. грн.) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

75 924 
635601 

Адміністративні витрати 37 055 31070 

Витрати на збут 2 685 2948 

Інші операційні витрати 25 101 8890 

Фінансові витрати 12 725 0 

Витрати від участі в капіталі 0 0 

Інші витрати 5 823 999 

Разом 159 313 679508 

 

Елементи операційних витрат за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком 

  

Витрати діяльності Товариства 
За 2019 

сума (тис. грн.) 

За 2018 

сума (тис. грн.) 



Матеріальні витрати 322 771 

Витрати на оплату праці 13 060 12 217 

Відрахування на соціальні заходи 2 609 2 492 

Амортизація 16 399 8 450 

Інші операційні витрати 108 375 655 579 

Разом 140 765 679 509 

 
21. Адміністративні витрати Товариства за 2019 рік склали 37 055 тис. грн., за 2018 рік – 31 

070 тис. грн. 

22. Витрати на збут Товариства 

В 2019 році витрати на збут склали 2685  тис. грн, в 2018 році – 2948 тис. грн. 

23. Інші операційні доходи та витрати Товариства за 2019 рік 
Структура операційних доходів: 

(тис. грн.) 

Інші операційні доходи 2019 

1 2 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 9 407 

Дохід від дохід від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю 
6525 

Списання кредиторської заборгованості 40 

Отримані штрафи, пені, неустойки 0 

Інше 154 

Інші операційні доходи, всього 16 126 

Структура операційних витрат: 

(тис. грн.) 

Інші операційні витрати 2019 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 5034 

Неустойки, штрафи, відшкодування 47 

Списання  сумнівних боргів 50 

Собівартість надання послуг з оренди 19095 

Інше  875 

Інші операційні витрати, всього 25101 

24. Інші доходи та витрати Товариства за 2019 рік 

Структура інших доходів: 
(тис. грн.) 

Інші доходи 2019 

1 2 

Дохід вiд реалізації фінансових інвестицій 27 000 

Інші 0 

Інші доходи, всього 27 000 

Структура інших витрат: 

(тис. грн.) 

Інші витрати 2019 

1 2 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 5 823 

Інші 0 

Інші витрати, всього 5 823 

 
Інші фінансові доходи отримані Товариством у 2019 році у вигляді відсотків за депозитними 

вкладами в сумі 6800 тис. грн, за 2018 рік інші фінансові доходи отримані Товариством у вигляді 

відсотків за депозитними вкладами в сумі 2895 тис. грн. 



До фінансових витрат за 2019 рік Товариством віднесені збитки від дисконтування облігації 

власного випуску в сумі 12725 тис. грн. 

 

25. Податок на прибуток за 2019 рік 

    Згідно із законодавством України, в звітному періоді діяла затверджена ставка податку на 

прибуток – 18%. 
Витрати з податку на прибуток у звітному році складають 487 тис. грн., та включають в себе 

податок на прибуток за 2019 рік, розрахований відповідно до Податкового Кодексу України, 

відстрочені податкові зобов’язання та відстрочені податкові активи розраховані відповідно до 
вимог М(С)БО 12 «Податки на прибуток».  

 

26. Звіт про рух грошових коштів у 2019 році 

    Залишок коштів на початок звітного 2019 року на поточних рахунках та поточних рахунках із 
спеціальним режимом використання в банківських установах Товариства – 17 363 тис. грн. 

Станом на кінець дня 31.12.2019 залишок коштів Товариства на поточних рахунках в банківських 

установах в національній валюті –  14 991 тис. грн, в касі Товариства протягом 2019 року готівкові 
кошти були відсутні. 

Рух коштів у результаті операційної діяльності:  

Надходження від:  

 реалізації товарів, послуг – 74 049 тис. грн; 

 повернення авансів – 26 292 тис. грн.; 

 від операційної оренди – 47 280 тис. грн.; 

Разом надходжень – 147 621 тис. грн. 
Витрачання коштів на оплату:  

 товарів (робіт, послуг) – 136 084 тис. грн.; 

 працівникам на отримання заробітної плати – 10 320 тис. грн.; 

 відрахувань на соціальні заходи – 2 609 тис. грн.; 

 зобов’язань з податків і зборів – 22 567 тис. грн.;  

 повернення авансів – 2 920 тис. грн.; 

 інші витрачання – 47 тис. грн. 

Разом витрачання – 171 627 тис. грн. 

Чистий рух коштів від операційної діяльності складає -  - 26 926 тис. грн. 

 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:  

   Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності пов’язаний з надходженням від реалізації 
фінансових інвестицій на суму 11 000 тис. грн., відсотків за депозитами в сумі 3 714 тис. грн та 

інші надходження в сумі 153 тис. грн та витрачанням на придбання фінансових інвестицій в сумі 

30 тис. грн.   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 14 837 тис. грн. 

 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності:  

   Інші надходження – 76 767 тис. грн.  
Інші платежі на суму 67 050 тис. грн.,  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає – 9 717 тис. грн. 

Чистий рух коштів за звітний період складає  -  -2 372 тис. грн. 

27. Управління фінансовими ризиками  

   В ході звичайної діяльності у Товариства виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. 

(а) Огляд 
При використанні фінансових інструментів Товариство зазнає таких видів ризиків: 

- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик.  

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає 
Товариство, про цілі, політику, процедури оцінки та управління ризиками, а також про управління 



капіталом Товариства. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до 

цієї фінансової звітності.  

Управлінський персонал несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління 
ризиками та нагляд за функціонуванням цієї системи.  

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких зазнає 

Товариство, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а 
також для здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика та 

системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових 

умов та умов діяльності Товариства. Через засоби навчання та стандарти і процедури управління 
Товариство намагається створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в 

якому всі працівники розуміють свої функції та обов’язки. 

(б) Кредитний ризик 

    Товариство знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, 
що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони 

внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті 

довгострокової дебіторської заборгованості Товариства на умовах відстрочення платежів з 
контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. 

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, 

представлені в основному дебіторською заборгованістю і грошовими коштами та їх еквівалентами 

та інвестиційними цінними паперами. 
Товариство відстежує та аналізує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на 

індивідуальній основі та ґрунтуючись на історичному досвіді. Керівництво Товариства вважає, що 

немає суттєвих ризиків втрат через зниження вартості активів. Максимальний розмір кредитного 
ризику Товариства за класами активів представлений балансовою вартістю фінансових активів у 

Звіті про фінансовий стан. 

Керівництво Товариства здійснює аналіз торгової дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті 
покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими залишками. 

Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та зміни в резерві сумнівних боргів 

станом на 31 грудня 2019 р. проводився. 

(в) Ризик ліквідності 
    Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові 

зобов’язання шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до 

управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності 
ліквідності, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мірі настання строків їх 

погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому 

неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства. 

Як правило, Товариство забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на 
першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних 

витрат, включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов’язань; це не розповсюджується 

на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, наприклад, стихійне лихо. 

(г) Ринковий ризик 

      Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні 

ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 
інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 

ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Товариство несе 

фінансові зобов’язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції здійснюються 

згідно з інструкціями управлінського персоналу.  

Інші ризики зміни ринкових цін 

    Товариство не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли 

метою таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Товариства. Такі 
договори не передбачають розрахунків на чистій основі. 

(д) Справедлива вартість 

      Деякі принципи облікової політики Товариства та правила розкриття інформації вимагають 
визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов’язань. 

Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з використанням 

зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, зроблені у 



процесі визначення справедливої вартості активу або зобов’язання, розкривається в примітках, що 

стосуються даного активу або зобов’язання. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена при 
передачі зобов’язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент оцінки 

(тобто ціна вибуття). 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість 
Справедлива вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги оцінюється як 

теперішня вартість майбутніх грошових  

потоків, дисконтованих за ринковою процентною ставкою станом на звітну дату. 

(е) Управління капіталом 

    Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 

довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого 

розвитку господарської діяльності у майбутньому. 
    Управлінський персонал контролює як структуру статутного капіталу, так і доходність капіталу.  

    Управлінський персонал намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку 

можна досягти при вищому рівні позикових коштів, і перевагами і стабільністю, які забезпечує 
стійка позиція капіталу. 

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

28. Справедлива вартість фінансових інструментів 

     Справедлива вартість – це сума, за якою фінансовий інструмент можна обміняти у ході 
поточних операцій (крім випадків вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими 

сторонами та яка найкращим чином може бути підтверджена ціною активного ринку. Справедлива 

вартість фінансових активів та зобов'язань, які відображаються в обліку за амортизованою 
вартістю, визначається шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків, 

очікуваних до отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною для 

Товариства, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Балансова 
вартість фінансових активів та зобов'язань у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2019 року 

дорівнює їх справедливій вартості та відображена в балансі за теперешньою (дисконтованною) 

вартістю з врахуванням строків погашення та відображенням результатів переоцінки в складі 

доходів та витрат Товариства.  

 

29. Непередбачені зобов’язання 

(а) Страхування 
      Товариство не має повного страхового покриття щодо своїх активів, на випадок переривання 

діяльності або виникнення відповідальності перед третьою особою у зв’язку зі шкодою, 

заподіяною майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов’язаних з майном чи 

операціями Товариства, оскільки управлінський персонал отримує страховий захист тільки у разі, 
якщо вважає це економічно доцільним. Управлінський персонал вважає, що, виходячи з його 

оцінки страхових ризиків та наявності і доступності страхових продуктів в Україні, по цих 

ризиках був забезпечений відповідний страховий захист. Однак до тих пір, поки Товариство не 
отримає більш досконалі страхові продукти, потенційна втрата чи знищення тих чи інших активів 

створює відповідні ризики для операцій та фінансового стану Товариства. 

(б) Непередбачені податкові зобов’язання 
       Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а також 

законодавство, яке підлягає частим змінам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може 

тлумачитися по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя 

у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими 
адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові 

декларації підлягають перевірці з боку податкових органів, які за законом уповноважені 

застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається 
відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох 

календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися відкритим довше. 

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, порівняно із типовими ризиками, 
притаманними країнам з більш розвиненими системами оподаткування. 

          Станом на 31.12.2019 р. Товариством не було створено забезпечення у зв’язку з 

непередбаченими податковими зобов’язаннями. Судових спорів з податковою інспекцією не 



BeAeTLCfl.

30. rlon'q:ani oco6n
B xoli seuqaiHoi AiqmHocri Tonapucrno gAificHroe onepaqil 3 noB'q3aHuuu oco6aurz. Oco6u

BBrDKarorbcfl [og'q3aHLrMH y roMy Br4naAKy, KoJII,I oAHa cropoHa Mae Mox;Ildnicrs ronrpolronaru inlly
cropoHy a6o sAiitcHroe sFraqHuft BrurltB na iHuy cropoHy rtpu rtpuiruxrri SinancoBllx ra onepaqifinrax

pirueHr. flos'ssaHuuLt cropoHaMu e yqacHvtKn, ocHoBHvfi ynpannincrrzfi nepcoHan ra ixui 6lzgrri
po4zvi, a raKox lcounanii, rrlo KoHTponrororbcr yqacHI4KaMV a6o snaxo4srrc.f, niA cyrreBlrM BITJII4BoM

yuacHrar<ie. I-{iHn :a onepaqiruu 3 ron'r3aHr4ul,r oco6alrl4 BcraHoBJllo}orbct Ha perynspnifi ocnosi.

YMoeu onepaqifi 3 oKpeMrrMLr rroB'f,3aHr4Mu oco6avu Moxyrb ni4pirrrmraca ni4 pzHxonnx.

OcHoeHVfi ynpauiucrxzfi lepconan - qe oco6u, sri N{arorr noBHoBEDKeHnf, i Ha flKl4x rIoKJIaAeHa

siAuoniAanruicrt, [p.rrMo rru o[ocepeAKoBaHo, 3a rrJIaHyBaHHrI, yrlpaBninns ra KoHTponb Aislsnocri
Tonapucrra.

.{o ocHonHoro ynpauiHcbKoro nepcoHany ri4uocxrrc-r AI4peKTop, a raKo)K foJIoBHI4fi 6yxranrep.

flepenix roB't3aHl4x oci6 naseAenuft nurqe:

llporrronr seirHoro nepio.qy onepaqii 3 [oB'q3aHI,IMn cropoHaMl4 - rIepcoHzLIIoM BKJIIoLIaIoTb BI'I[IIarv 13

sapo6iruoi rrJrarr4. Inui cyrreni onepaqii 3 roB'q3aHuMz cropoHaMu - nepcoHanovr ni4cyrni'
3alnurxu sa6opronaHocri na rineur poKy Hecyresi i He saxurqeHi sa6esneqeHnflvl Ha Hrrx He

HapaxoByrorlc.s siAcorxu ra ix roralreHHt ni.q6ynaerrct y fpomonifi tfopui. fapanrii [oB'.fl3aHI4M

cTopoHaM He HaAaBuuIZcq.

31. Iloaii nic.nq .qaru 6a.tancy
flolii uicnq Aaru 6at cy, rxi Mo)Klrb Marr4 cyrresufi enrtus Ha Sinaucosuir craH Tonapucrna ra

norpe6yrors KopgfyBaHb SinaHconoi ssirHocri sa 2019 pilt un AoAarKoBoIo po3Kpurtr inSopruaqii,

ni4cyrri.

Kepinnux
Io.nonnnfi 6yxralrep

nln
V.{acHuxu/nocara IIIH

9acrxa s
cTaTyTHoMy

rcanirati (%o)

JIpt cos Irop BologuMI4poBLIq, yqacHI{K 2137913537 98,0

Jlucos Pycrau Iropeeuv , yqacHuK 3t264r73s3 1,5

Orifinun Bono4zlrup Mraxafilrornu,
reHepaJrbHr4fi quperrop

2882905614 0,00

3axapvyrc Isna flrcinna, rorosHlrfi
6lxrarrep

245051.6042 0,00

taenr,rO,xa,f i; rk? (0,
q1 ie:OZaai. 2
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3nricr:

Opranisaqifina crpynrypa ra orrc AiflrbHocrt

Pesylrrarn Ais.nrnocti

JlircsiAHicrs ra go6on'fl3aHHq

Ercororiqni acuexru

Couia.nssi acneKTI{ Ta KaApoBa uolirnrca

crop.3

crop.3

crop.4

crop.5

crop.5

PrlstlKll crop.5

AocriAxeHHq ra inHoeaqii' crop.6

@iuanconi iHsecrnuii c'rop.6-8

IlepcnerruBlt po3BlrrKy crop.8

Kopnopau{BHe ynpasriHHq crop.8-10

?t



ei4noni4a:rlgicrro,,TepuropialsrrelrixrociloAapqeo6,eAgautt,g''IIIKO-
eapncreo) 'u"to"ut" 

V fq'9f poui ra f,BJlflerbcl oAHl4M 3 nepeAoBnx

o.rHuil Ta HacrynHi porcr'r- .non1t3t 
B npoAoBxeHHr

HHt AoAarKou'" i"""truqift' rxi 6ylyrl cnpqMoBaHr

'?.tf ""* "iun""o-*y 
nbrypHof o ttp I43HaqeHHs B Ml crl

eBa x(I4TJIa oPieuroeauofo Ha

Ailssrax nJlourelo 6lr'igmo 63

fa, ulo po3TalxoBaHi e eronollgHo qr,vr'r. ' 
cbKofo napKy ra ExcnoqeHTpy

vxpaiun ga 15 xe,rnn ie4u Ao ueHTpy Kneea, ycniuruo flpoAoBxryerbct cnopyrxeHHfl x,rrloBoro

KBapTany, xrufr nepeA6a.{ae oyai"*rraur-eo-*rtno"r* 6y.urHxin- na lrafixe 10 rr'rc' KBaprI'{p' 3

cyqacHr4M AHsailHoM ra opnA)(eHHqM Qaca4ie no*pultttoto ":x?#tlffiiltJ"Tffi,-;
napriuramu, cllc'reMolo i:., B, nrKir, ToproBoro ueHTpy'

;"; KoMrrreKc 6,raroyc rBH " iuQpacrpyKrypl4'

Sisxy,rsrypHo-cnoprl'lBHofo 
Ko JIIo aJrbHol

Oqo,lroe Tosapncreo s o6N{exe oro siAnoei4arsHicrto "Tepuropiaruue }rtffiT""#Jil::"itffi:
',IIIKO-XOJIAIH|" npe3HAeH [bHr{Mr{ 3a HarIpsMKI4 po3BI4TKy

nrapexropie, flKy orlollloe feH Boro ga6esneqeHHFu 3eMeilbHl{x

nilnproevrcrua (cnyN6a KoHrl Hofo posnnrxy) e 3acrynHl'IKh

rarrepcbKa cnYx<6a' toPl4AI4qHa

crPauii nPaB BnacHocri' cllYN6a

, TOIIIO'

ffi"",""'"'*"1p""'11:xI|TJIoBIIxruilcpopafiorraxra6yAoelr6ylor6ylonaHo35
,*rnt* 6Yguunie na 8 526 KBaPTI{P'

3 sux:

-yI-Myuir<popailouisa6yloni:.ii::BeKcnllyaTauiroeciAen,lrrraAul.rs)0lTJloBl4x6y4rHxtnua
2g73 xeaprl..rpn 3afarbHolo nnoulero 236 871,6 KB' M' *itnu' 10 603',54 KB' M' HexurrloBttx

npnuiuress ra 10 napxinrie Ha 401 Ma;;#']: 39I1:"*o' BBeAeHo B eKcrlnyaraqiro Anrsqnu

ca,u.orc Ha 170 uicul Ta .gqaTKouv *v ga |2 xflacin, roproeufi KoMIIJIeKc Ha 4 596,3 re.u.

Bee4euo u 
"o.nnyJuUiro 

6y^ierro ni'ero.uruno"o,o nno^e; g04l'6 na l8 rrracie'

- 3aBepueHa :a6yAoea III mircpopafiouy, o6*ex<esoro B-ynuutMx A*4:Y]:i:;T:y;i^li:"J;

Cuuoseurca, Ilotvtotrocoea ra Mefirtt3' tt; 3BeAeHo ]-1::tno"'x 
6y4uurte Ha t

M. x(r{TJra, a qe 4 05g reaprup, Ma}.rxe ABaAurrb ruicrs rl4cflrr KBaAparHr4x n,'erpie Hext4TrloBl4x

npurrriureur, Ma'!.rHoMicqq e niar"rniJnu?iirru*. 
guu.pr."o 6yiirHtaurro ecix 6y'['Hrtr sa

AepxaBHo}onpo,pu*oo6ylieHuurnaAocTynHo'o*"'nu.TirrrxraBuboMyvrirpopafiouiAn'
yuacHnrie o.on uJ#*-;;"6;*:6yAoeaHo 1577 reaprnp 3aranbHolo rrrro ero r09 534 rcna^parHux

Hrerpin. 3

'Ftr'



- 3aBepneHa 3a6yAoBa vl-ro uirpopaiiony o6lrcx.esoro BynI{llflMn AraAeuira Bilsluca'

Mapuala Kouesa, ArcaAenrirca Koctru'{ee; raBacut'sKacisna' Tyr see4eno 4 xnrrosux 6y4nHrn ua

I 595 xaaprrp, ,u.uno*ro1o rlJlou1elo 117 330,70u2, 10 088,05 *i t"*ttnoeux npuuiuleHs' niAseraHi

napriHru aurununo* rrJroulero 1I 656,20 t"t2 sa 343 lraruusovricUq' cynepMapKer 3afaJlbHolo

nnoulero I 088,00 v2 ra 4urruufi caAox ,,a2O0 rraicqr' 3araJlbHolo .IJlolqelo 3 427 '00 
xr2 '

liyAraurcrz cyqacHoro rnaHyBaHH x ra susakny, voHolirHo-KapKacHi' t tulo":,"::"* tl:"::l3lli:l

yrerneH14Mrl Qaca4aMu, o6laAuaHi cucrelroro ei4,eocnocrepexeHHf,' li11:*t"* 
napKlHfoM'

KsapTl,rprz3pyqHoCflJIaHOBaHi,npocropi,ceit'tti'3MeTaJIoIIJIacTlIKoBI4MusirHaNas'o6clyroeye
6y4nHrcu BJracHe roBap,crBo ,'ruko-xiTaTJIOCEPBIC" sre :a6eaueuye )KI4rer'sM rcovrftopruicru

npoxnB aHHt, H aAatotll4 noeul4fi KoMrI JIeKc l-Iocny f '

oxpirra xr,rTJroBr4x 6yAuuxie, ABOX At4T.t{qnx caAKis, noqarroeoT IxKoJIl4 ra liuero no6y4oeauo 6araro

o6'eKrie coqialrsoi inspacrpyrrypv a caMe: TeaTp' QisrynrTypHo-croprusHufr' KoMnneKc 3

gafi6i:ruurnu n VxpaTHi .IIaBaJIbHI,IM 6acefigotr,t 3afaJlbHolo IIJIon'e}o 14 795,70 KB.M' foTelb

<@aeop>,co6opllpeo6paNennqfocnoAHbofo,XpanaEopracaralli6a'IIaMtTHplKElaixeuuiurouy
Murpono,rurosi Bonoarttpy. B:raroycrpoeHi repnropii uirpopafioHie crBoplolorb ronQopruy

3oHy Anq [poxHBaHHs ra siAroquHKy K]l'f,H'

flpoee4eHa nilprAuralru li4n ueMCTBaMu pexoncrpyxqil foTeJIbHOfo KOM[neKCy "IIfi6i'4r"'

6yAieur.rureo ropfoBoro ueHrpy "KBa5,paT" no 
"yn. 

fuara [op', peKoHcTpyrcqir rparr'rnafiuoro 4eno

rro Byn. OpyHse ra 6ylienuqTBo rponefi6ycHoro Aeno no nyn TpyreHKa 3acnyxuJlu nafieliuux

ouirtox cneuialicria ra o6clyroByroqofo flepcoHany'

PuHor :6yry npo4yrcuil - rraicro Kuie, cnox tfjaqaM| e QieuuHi Ta }opI4AI4qHi oco6ra.

B 2019 poqi n eKcnryararliro o6'exu{ He BBoArrJIrrcb'

3anepuryersca 6yAianuureo Aes'q.IuloBepxoBofo MeAI{qHofo IIeHTpy no Byn' Kouno:uropa

Mefiryca, 5.

JIirceiAgicrs ra :o6os' q:auHq

Bapricrr qncrl4x aKrl4BrB craHoM na 31' 12.'2019 pil ty:I" 12 598 rl{c' rpH'

Koesiuieurcnieei4uotueHHg3anytleHofoieJIacHororaniraly_55,44
Koediuient a6colroruoi :rireiAHocri - 0'66

Toaapucreo e euirernoNr qinHux nanepie, rri 4onyuteni Ao ropria na son4Oeux 6ipNax'

[oarocrporcoei so6oe'fl3agHs.i:a6esneqeHHq craHoM Ha 31 rpy4t^Z0l'9 poKy cKnaAanu 675 587

r!{c.fpH,BTOMyuuclri,,4OCrporoeig06os',ssauHrgao6'qiruqi"*"raonqioHanhslacHoieuicii-641
032tuc.rpH.' sa6oproeaHicrr sa qilsoeI4N4 siHaucyeauurv 6y4ierrl4uTBa sisuurrnn,rrz oco6altrz - 34

24g ruc.rps., ga6egrerreHHt BI4IIJIaT n.p.o"uny (pe:epe oIrIIaTn ni4nycror) - 306 rnc' rpu'



1'oeapncreo Mae BeruKr4fi 4OCei4, 3aBAsKLI qKoMy IlpoT-f,roM 29 porin sa6esneuye BilKOHaHH',fl B3tTI4x

Ha ce6e go6oe',ssaHb rrepeA iunecropanru i tr,ticrou Ta AonoMafae B AocqfHeuui naern no 6ylieunurey

)nl4TJIa ra coqia:u,uoi iu$pacrpyKTypl4 s N{icri Kr'reei'

ExoloriqHi acnexru

ocri,rrrcz TOB ,,TMO "Jlirco-XolAiHr" flBIls€Tb)s. aa6yAOeuuxott'I, ? He nupo6Huuzv

ni4npzetrcruov, Qarropu nrci4ruanofo BnJII4By Ha HaBKoJll4rxHe cepeAoBl',IilIe ni4cyrui' Eilblue roro'

Toeapncrso cTaBuTb 1repeA co6oto 3aAaqy nocrifiHoro IIoKpaUIeHHs exoloriqnoi arlrocftepu B

Me)KaM repuropiT, sa sxihnpoBoAl'ITb 
""o16 

lionuHicrs' ,{lr qsoro qaIIaMv HaIIIofo Toeapncrea 6y.rto

rlpoBeAeHO O6laurryeaHHs e,qugaeeTnHcbKofo IIapKy (opraHi:oeaHo BI'ICaAKy 3eJIeHI4X HacaAxeHb'

o6rau,roeaHo Aur.qqi vafi4auuuru, niuroxi4ui soHra ra 3oHL1 ni4nounury), nocrifiHo [poBoAl4Tbc'fl

o3ereHeHHr )ro4TJloBr4X rrairpopafiouie ra saificHtoeTbcfl KoHTponb 3a cBoeqacHl4M BI4Be3eHHf,M

no6yroeux gi.4xoaie'

CouialuHi acnenur ra xaApona nolirurca

Cepe.qHsoo6nircoea qHcerbHlcrb

npaqiaHzxin ua rcePieuHX rlocaAax

rrrrarHnx npaqisHzrcis 33 oco6u. llepenaNua 6inluricrr

xisru.

3aoxoqeuu.a npaqieuurie nporoAr4Tbcfl IIJIflXOM npeltirceauHfl 3 HafoAn oco6lusl'{x cBqT' a TaKox

npoBeAeHHqNa cni,rsH,ax KynbTypHo-MacoBllx:axo4in (eiAnigynauur rearpin, opranisaqir xouqepria

ra iHLle).

TOB ,,TMO ,,Jlirco-XolgiHr" oniryerrcr 6e:nexoro npaqi csoix criepo6iruraxin. A:rq ubofo B

Tonapucrni e eillloeilaJlE,Ha oco6a, lra s4ificHroe KoHTponb HaA BuKOHaHHqI\'{ ecix BI4Mor s rexHiKu

6e:nexu, rrpoBoAr4Tb KOHCynbTauii, npoQinaxru.IHi 3axoAl4 Ta HaBqaHHt HOBI4X Cninpo6irHr'Irin'

flpaqisHnrc u 1'oeapvrcr:na cr4creMarnrtHo rrpoxoAxrb oceirui 3axoAl4 rrrfl niAslzureHHq ceoei

rcsa,rioiraqii. TonapracrBo perenr,Ho o6rapae ceuiuapu, lexuil ra inmi 3axoALI y ni,unoriaHocri Ao

HanprMKy 4irlsHocri Ko)KHoro cniepo6irru{Ka AJII orpI4MaHHt MaKcI4MaJIbuoi e0errrasHocri e

no4alsui il Aiq,tsHocri.

PnsHltu

Ha croroAuiruHiil AeHb, o9H9BHI{MI4 npo6leuauu Tonapucraa rx sa6yAoBHI4Ka e uacrylHi:

1) Hedocmamuiir pieeut rpiuaucyaaHHn THaclidorc oSuerceuocmi rcpedumuux pecypcia dnn Stisuuuux

ma npuduuuux oci6:

Toeapncreo nocrifiuo [poBoAarb nepefoBopr4 s 6aHrcaNal4 ra rpinancoBL|MV ycraHoBaMl4 uloAo

BnpoBaAXeHHt tlpofpaM KpeAHTyBaHHfl HaceJIeHHJI' TaKI4M qUHOM HaMafaloqI4cb cTBOpIITI{

cnpurr:ruei yMoBu SiHaucyeaH Hfl' D,ns, noreHqifiHtix iueecropie'

2) Crcaaduicma i mpuea,ticmu nidzomoeuoi cmadii' Sydieuu4maa (npo\edyp eideedeuun 3eMenbHux

dinnuorc, pospo6rcu, eKcnepmusu, ma samlepduceuu npoeKmHo-Ko1'umopucuoi' dorcyueuma\il') :

Tonapucrno cnienpaqrce s cneuiaJrsHlrM nposi:buzlr ni4lpueMcTBoM qrce sAificHroe esemunHy

po6ory B HafipqMKy npoeKTHo-BI4IxyKyBanbnrax po6ir. TaroN crnopeuufi ei4lirt no BperynloBaHH]o

fir{raHb uroAo ,"*ani"r* 4i,lrHor. tle aae 3Mory MaKcI4MaJIbHo rIpI4IxBI{AIxuru po6ory Ha

niAroroeqifi cralii 6y.ai nuraurea.
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3) Hecma1int'uicmu ma ues6anaucoeauicma sarcouodae,aoi' 6asu Qyuru4iouynaHHn oKpeMux laHoK

Tydieenuuozo KoMnneKcy, Hacavneped, nodamrcie (nepeenndy nompe1ye pnd uopuamueHux ercmiB,

nrci pezynnnma dinnuuicmu s nideuu4euun mexuiquoeo pieun i ennueanmu Ha

KoHKypeHmocnpoMoJtcuicmu npodyrcqiil, eKcnopm 6ydieenuuux uamepianie i mexuixu);

TOB "TMO "Jlixo-Xol4iur" lellerbcr qrreHonr Kon$e4epaqii 6yAiaenrHuxia VxpaiHu. fx
noeHonpanHuft qreH xoH(pe4epaqii, noc'rifiHo BHocLITr lpono:uqii uoAo BAocKoHaneHHt

3aKoHoAaBqhx HopM Ha po3fnrA Aanoi opranisaqii, Uo B rIoAaJIbIxoMy lae 3Mofy cnilrHl.ruu

3yavnnflMkr BnpoBaA)Kyearu ceoi iHirliarnsu ua pieni ypflgy ra noKpalqyBaru curyaqirc B AaHoMy

HanprMKy.

4) Hecma6inuuicmu 4iu ua uamepianu dnn 6ydieuuqmsa, cnpuquHeHa KoluBctrtHtl/tu Kypcy acutnm,

ma cmpu6rcu qiu ua 6eusuu;

Toeapucreo [poBoAr4Tb noliruxy ouaAHoro ezpo6Huqrna. 3asAareriAb cKJlaAarorbc.f, rraHu

saxynieli 6yAinenrHux uarepiaris ra narrHoro, crBoproerbc.q cKnaA Ta pe3epBHuit sanac. Taxuvt

rir4HoM, Toeapucrno HaMafaerrcq HiserroBaru KorLIBaHH.fl uis na ltarepialu i ni4rpravryearu

6esnepe6ifi ue 6yAienzurno.

5) Hecma6inuuicmu euympiutuuoi ma soeuiu,ruaoi' nonimuquoi'ma ercououiuuo[ cumyar4ii'e Vrcpaiui,

wo HezamurHo GnnuBQe Ha nonum Hq puHKy uepyxouocmi

Toeapncreo nocrifiHo HaMaraerbc.s crr4MynloBarll rIoltIT Ha pr'IHKy )KI4TnoBoT Hepyxoiraocri,

rrpoBoArrF,c.a perclavui (6in6opau ra peKnaMa e inrepHeri) ra xynrrypHo-MacoBi saxoAu (ronqepru

ra pi:Horr,laHirui aplraprcz). Meroro raKr4x saxoAis e osua[oN,{JIeHHt no'reuqiftuux iueecropin s

rconrnaHiero ra nporlo3nqiruu, qri eoHa HaAa€ Ha pI4HKy Hepyxouocri.

Bpaxoayro.ru 3pocraroqy HeBr43Hauenicrr, uon'xsauy is glaiHolo exonouiqsoi curyarlii ra

necnlricruqHr,rMr4 rrporHo3aMr4 po3BnrKy ceiroeoi ra saqiosalrsoi eronouiru y :n'r:xy 3

nau4euierc COVID-]! Ta 3anpoBaA)(eHHsM KapaHTI{HHLIX Ta o6naexynanbHl{x 3axoAin, qe Moxe

cilpvrrvHry-na nplvrufi Ta Heflpf,Mrafi $inancosl4fi enrl4g Ha AiqmHicrr Tonapuc'rea' npruufi BTIJII4B

Mox(e flpoflBrqrucr qepe3 gHeqiHeHHq Heo6opo'ruux axrueie, cyrreBy srtriny ix cnpaee4rusoi

eaprocri, :visu ouinyeaullx KpeAr4THIrx s6nrris qoAo Siuauconux arctunin, gHeIIiHeHH.fl

ga-6itop""*oi sa6oproeaHocri Torrlo, uenpruzfi - qepe3 BTIJIT4B ua norynqiB Ta rlocraqarlHurie, u1o

MO)Ke rrpr43Becrl4 AO 3pOCTaHHfl BZTpar qI4 3HI4XeHH' AOXOAIB.

nocriAxeHHq ra iHuoeauii

Tonapucrno nocrifiso lpaqro€ HaA BAocKoHaneHHf,M qKocri 6y,linnnurna. fittt Ilboro eiAnoeilanrHi

oco6u Tonapucraa ei4ai4yroru 6y,uinenrHi sr4crasrv 1^nfl. ognafiolueHH.s g Hosirsilru rexnororiqN'Ila

ra marepianaMra y c$epi 6y4irnraqrna, KoHcyJlbrylorbct i nepefirr,rarorr AocsiA y 6y4ieuraqrei

p i:Horrr aniruzx 6ylineJIbHI4x xounani fi Yxpaiuz.

1. TOBAPTICTB O 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAJIbHICTIO HAyKOBO-BI4POEHI4T{E

run[PI4eMCTBO "JIIKO-BET", i4eHuaSixaqifinufi KoA IopI4AI4.{Hoi oco6u 31811504

Posvrip craryrHoro xaniraly: 12000.00 rpu.

2. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAnbHICTIO "JIIKO - |PAHIT",
i 4e nru$ i raqifi HIafi KoA rop IrAI4q uol o co 6 ra :3 5 82 4 648
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Posvrip craryrHofo rcaniraly :2000000.00 rpn.

3. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAilOBIAAnbHICTIO " OE'CAHAHA
ABTO3AIIPABHA KOMIIAHI-fl ", i4enru$irauifinnfi xo,q rcpl4AnqHoi oco6ra: 33294948

Posr',r ip craryrHo ro naniraly : 9 17 7 1 4.32 rpn.

4. TOBAPI,ICTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAnbHICTIO " KPACI'", i4eurnoixauiitsuit
KoA ropr4Ar.I.rHoi oco6n : 32304258

Posvrip craryrHoro raniraly: I 8500.00 rpu.

5. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAnbHICTIO "@IPMA KPOKLI",

i 4e nrrarB i rca uifrsuit Ko A lop I4AI,I'{ Hoi o co 6 u : 19 03 5 6 40

Posruip craryrHofo xauiraly: 700000.00 rpu.

6. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAIbHICTIO " MA|A3I'IH J\! 478 "

I4enru$ i xa uiitvuiz KoA ropl4Al4qsoi o co 6z : |9263 47 5

Po:uip craryrHofo raniraly: 271352,00 rpu.

7. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO " OMPI ", i4ernuSixaqifisrzfi rcoA

ropu4uuHoT oco6u: 315 127 22

Posr'rip craryrHoro raniraly: 1 1 800.00 rpu.

8. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIIIOBIAAJIbHICTIO "JIIKA-HEPyXOMICTb"
i4enrutp irauifi u afi KoA ropl4Al4quoi o co6u : 3 3 63 0 5 1 8

PosNaip eHecry ao craryrHoro OoHly - 6640.00 rpn':
Poslnip craryrHoro rauirany: 33200.00 rpH.

g. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIOBIAAJIbHICTIO " JIIKO-IIAPKIH| CEPBIC ",

i 4e nru rf i ra uifiuuir KoA IopI4AI4q soi o co 6 u : 4 17 4 5 6 5 3

Po:uip craryrHofo xaniraly: 10000.00 rpu.

10. TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO "JIIKO-EbIOTI", TOB "JIIKO-
EbIOTI", i4eHruSirauifi nprfi KoA lopl4At4qsoi oco6u : 32822632

Posrr,rip craryrHoro raniraly: 2 05 00. 00' rp u.

1 1. TOBAPT4CTB O 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO "AOIIIKIJIbHVr
HA B qA Jrb HZrz 3 AKnA I p AHHb Of O rHTE JIE KTyA JIb H O f O P O 38 UI TKv AVIT UHV|

" JIIKO -CB IT ", i4entutf ircaqifi nufi KoA IopI4AI{qHoi oco6n : 37 249 087

PosNaip eHecry ao craryrHoro OoHay - 70000.00 rpH.:
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12. TOBAPI,ICTB O 3 OEMEXEHOIO B IAIIOBIAAJIbHICTIO "JIIKOHET",
KoA IopI4AI4q Hoi oco6l4 i429285 59

i4eurntf iralrifiHIafi

PosN.{io BHecKv .ro crarvrHora4aHAy-:-99900-O0
Pornrip craryrHoro xauiraly: 100000.00 rpu.

Bcroro nonrinalsna napricru ineecrnllifi 3 221 663,76 rpn.

flepcuercrueu pognurKY

Haura crpa'rerir i nalali noJrflrae y 6y4inuuqrei sKicHoro cyqacHofo )riurra 3a AocryrlHorc qiuoto

ra o6,ercrie coqialrso-KynbrypHoro [pr43Har{euru. BnpoBaA)I(yBarI4 ii nalt Ao3BoJIfle, HaupaUboBaHa

poKaMu nupo6uuva ra- inrenerryarlsua 6aza, a raKox, 3acrocyBaHns HosirHix 6y.uieenrnux

iexnolorifi ra ua.repialin 4lx niAszueHH.s qrocri Ta 3MeHIrIeHHt 3arpar Ha 6y.linuuqrao. Hauruuu

crpareriuuzulz qilruu sa uafi6tuxrauia pir e: npoAoB)I(eHn.a 6y4iennllTBa cyqacHoro MeAI'IrIHoro

ueHTpy rro Byn. Konanosuropa Mefiryca,5 raHoBoro )KI,ITJIoBoro Ir.rarcpopafioHy no nyn. Tpyneura.

KopnoparueHe Yn paer iHHq

Burultu opfaHoM Tonapucrea e 3aralrsi s6opu yuacHnrin.

Vqacsuru Tonapucrnu 6apyt" yqacrb y 3afanbHl4x s6opax yvacuurcin oco6ucro a6o vepes ceoix

npegcrarHlaxie.
3aral51ri s6opu yuacHurcie nepe46auarorr cniruuy npracyrHicrr yuacnurin TonapucrBa B oAHoMy

micUi ;.nA o6.o"op"tt" [I,ITaHb [op.aAKy AeHHoro a6o Moxyrb upoBoAI4TLIct y peNuvti

ni4eoxon(pepenqii, u1o Ao3Bon se 6a,avrru ra qyrl4 ncix yvacuzxie garanrHrax s6opin yuacuvrcir

oaHoqacHo.
3aranrsi s6opra yuacuurcin npoBoAqrbcq sa Naicqe3HaxoA)I(eHHru Toeapl4cTBa' KoNes yqacHuK

Torapucrna Ha 3araJrbruax s6opax y.racuurin uae rcirsricrl lolocie, nponopuifiHy Ao posn'ripy fioro

qacrKr{ y craryrHol.ly ranirali Toeapucrna.

3aransHi s6opra yracHurin cKJrnKalorbcfl y Blzrila1.Kax, nepeA6a'{eHlax 3attosotvt a6o craryroM' a

TAKO}I(:

o 3 inirriarraefi feuepalruofo AI4peKTopa Toeapucrna;
. Ha Br4Mory yqacHr{Ka a6o y.racuurie ronapucrna, mi Ha AeHb noAaHnq BuMorn B cyKyrlHocrl

nolo4iurr 10 a6o 6inuue ni4corrauu cTaTyTHoro xaniraly ToBapI4cTBa'

pi.rHi saramui s6opra yuacHnrin cKJrr4Kalorbcf, nporflroM Ixecrl4 nricqqie HacrynHofo sa gsirHl4l\4

poKy, rKuro isure ue BcraHoBJIeHo 3aKoHoM.

,IIo rconnerenuii garalurnx s6opin yuacHuriB HaJlexarb:

1. BI{3HaseHHtocHoBHI4xHanprrvtinAiqruHocriTonapucrna;
2. BHeceHH.f, :nriu 4o craryry roBapl4crBa, npufin.rrrr pimeuH.a upo s4ificneuru 4iuruocri
TonapracrnoM Ha niAcraei MoAeJIbHoro craryry;
3. :vriua posuipy craryrHofo rcaniraly Tonapucrna;

4. 3aTBepA)r(eHH.fl rpomoBoi oqinnu HerporrroBofo BKnaAy yqacHl4Ka;

5. repepo3noAil qacrox uix yracuraravu Tonapl4crBa y BI4rIaAKax, nepe46aueunx 3arouoru;



6. oOpaHHt Ta npl4nl4HeHHs IIOBHOBa)I(eHb HafnflAOBoT paAI4 TOBapHCTBa rl' ;'=- I :-'-i=--';

Toeapncrnov) a6o orcperurax qneHiB HafnflAOBOi pi A!{' BCTaHoBIeHHfl po3Mip) BIIHarc'F'-i: j--'----: 
-

Haf nsAOBoT paAU ToBap vrcrBa]'

7. o6pauHr feuepalrHofo Ar4peKTopa, u:reuin Arapexqii, BCTaHOBJIeHHT posrraipy B[rHafopoAl4

f eHepa:uHoMy AtapeKToPY;

8. Bn3HaqeHH.fl rboprur KOHTponrc Ta Hau.f,Ay sa AiqIsHiCTro BI4KOHaBqofo opfaHy Toeapncrna;

g. cTBOpeHHr iuurnx opranie Toaapzcrna, Bu3HarteHHq nopqAKy ix AiqJrrHocri;

l0. npnfiurrT r piureuun npo npz46aHn's T

1 1. 3arBepAxeHHq pe3ynbrarin 4ix:u'Hocri

\2. posno4in qucroro npra6yrxy Toaapucrra,

13. npvitatrrl piureHl'npo na4i:r, 3JlI4TT-s, rlol

Tosapncrs a, o6pauun r<ornlicii 3 rlpunllHeHu'a (nirceiAauifinoT ro

nprn""""nr ToeapucrBa' nopflAKy posno4iny uiN yuacuurauu To

MailHa, ulo 3a,lnlx AItocA nicrq saAoBoreHH'q BI'IMof xpe4uropie'

6a,laucy ToeaPucrea;
14. HaAaHHg 3roAI4 Ha BquHeHHt 3HaqHl'IX [paBor{l4HlB'

l5' HaAaHH{ 3|oAI4 Ha BI{lIHeHHg npaBoql4Hie, uoAo 
'Ko|o 

e saiurepeconauicrs;

16. o6paunr Ta IIpI4nHHeHHt IIoBHoBa)KeHb llpe:z4eura Tonapucrua' txuit' 6ee 4oeipeuocri

np"4.tu"nre Toeaprzcrro e ycix ycraHoBax' ni4npuerr'lcraax, opraHisaqirx i:a xopAoHoy: y:t-lLT:
BecTr., nepefoBopLr eil iNreni Torapucrna ra gAificsroe iuuri IIOBHOBaxeHHt B Mexax KOMIIeTeHIIII'

srasHaqeHoT piureunrn't 3araJIbHI4x s6opin yuacuurin' .. 3araJrbHrix :6opie17. npufiHrtrr iHurax pi[reHs, ei4neceuux 3arcosol't AO KOMIIeTeHull

yvacHuxin.
3aralsHi:6opu yuacHuxin MoxyTb nzpiruynaru 6y4l-'axi ilaTa]HjHs' Aislrsocri Tonapncraa'

PiureHnq UoAo BHeceHHfl snaiu 4o cTaTyTy Tonapncre a, npuitutrrr pimeHnx npo sgificneHHa

Ai.qrsHocri ToBapI4cTBou Ha ni4crani uo4e:EHoro cTaTyry, suiutz posrtlipy cTaTyTHofo xaniraly

Torapucrna ra npufiuxrrn piureur 11po nugitr, 3trvTrfl, lo4il, IrpkIenHa1Hfl, nircsilaUiro Ta

n"p.ruop."Hr Toeapnctuu, o6pu"ns rcomicii 3 rIpI4rI4HeHnr (lirri4alrifiHoi rouicii), 3arBepAXeHHq

noprAKy npunuHeHHr TonapucrBa, [op.nAKy poinoai:ry uiN yqacHI4KaMu Toaapucrea y pasi fioro

,rixeilaUii rtafrna, IIIO 3aJII4txuJIOcg niclx 3aAoBoJIeHHfl BI4Mor rcpe4rarOpie, 3aTBepAxeHHq

ninsi^aUifiHoro 6a:raHcy Toeapracrea, npufilaaloTbct 3/4 ronocis ycix y'racuuxie Tonapuctea' nrci

Marorb fipaBo ronocy s eiAnoeiAHllx nl4TaHb.

piLUenH.s 3 nhraHb 3arBepAxeHHr rporxoBoi oqinrn HerpolxoBoro BKnaAy yqacH]{Ka, fiepepo3noAlny

qacroK nrix< yuacuuxaNau TosaplrcTBa y Br4rraAKax, nepe46aueHax uI4M 3aKouotr't, cTBOpeHHq iHUrzx

oprauie Toeapncrea, BI{3HaqeHHt flopf,AKy ix Airlurocri, npug6auut {onapucrnolt qacTK}1

(ian^u^uacrrrz) yqacHlKanpnfivarorbcr oAHocrafino sciNaa yqacHIrKaMz Toeapucrea, lxi Malorb

npaBo fonocy : eilnoeilHl4x nnraHb.
pi111eHH.q 3araJrbHr4x s6opir yuacuurir s ycix isrunx III4TaHL nprzfiuatorrc.t 6imtllicrro rolocir ycix

yuacHurie Toeapucrna, lxi varotb npaBo ronocy g eiAIosiAFIuX III4TaHb.

Vrua"rn Tooapucrsa Moxe B3flTz yqacrb y 3aranblrrx :6opax yuacHuxin [lJItxoM Ha!.aHHfl cBoro

BoJreBurBreHH.f, trloAo ronocyBaHH fl 3 trvraHb rloptAKy AeHHofo y rll4cbMoBifi Qopui (saoune

fonocyBaHHa). CnpaexHicrr liguncy yqacHr4Ka TonapncrBa Ha raKoMy gotcyltenri :acni4uyerscr

Horapia,rrHo.
BurcoHaeq14M opfaHoM Toaapucrea e ,{raperqir.
[rzpexqi.r rpl43HaqaeTrcs 3aralrH uvtu s6opawl yuacnuxie ra niAssirsa ilt.
lzpexqirc oqorrc€ | euepauuufr aupercop.
9lesavu 4nper<r1ii e nepuri 3acryttHrrKt4 feHepa,rruoro AVpeKTopa'

V pa:i Heo6xi4uocri .{reHz 4zperqii piureuuxvr 3afaJrbHlrx :6opin yuacuurciv ilpv3Haqalorbcfl

AupeKropaMn ro eiAnoeiAszx cQepax.

flrapexqir ar.rpiurye yci nurauH.r AiqrsHocri ToeapzcrBa sa BI4H.srKoM TIIX, luo Hanexarb Ao

.f z>



Br4Knror{Hoi KoMnereHrlii 3aranruux s6opie yvacHzrie. 3aranrsi s6opu yuaqrurin Toeapzcrna
Mo)Kyr6 npui,mnupimeun.a npo flepeAaqy qacrvrnkr [oBHoBaxeHb, ulo HaJIexaTb itvt, Ao xouneresqii

[uper<qii.
f euepamuuft ,4Iaperrop Tonapumna:
1. Kepye oneparrrBHoro Aisnrnicrro TonapvrcrB\ BKJrroqaloqn nupirueuHfl rrvlTaHb, non'lganux ig
Bqr,rHeHHrM npanovuuie (yrnalannsN,r goronopin, xonrparrin, KeHTpaKTI,I, B ToMy 'Ilacri
gosHimHroerosotrriqsi, touo) ;

2. lie eil inreui TonaprlcrBa 6es goripenocti;
3. yK;6,rae AoroBopr,r, Bqr,rHfle 6y4r-arci npaBoqr4Ht4 ra inni rcpu4uuni amu 6es 4onipeHoc'ri, s

ypaxyBaHHq o6l,rexeHs nepe46aveHr4x rlr.rM Ctaryrou, ei4Igznae y 6anrax uoto'IHi ra intui paxyHKu'

Tonapucrna, Br,r3Haqae cKJraA'ra o6csr eiAoN,Iocrefi, trIo e rorvrepuifinolo'TaeMHuIIeIo, Ta nopr4or ik
3axr4cry; .,:

4. npaBoqlrH garalrnuft o6csr rpouloBl4x so6oe'sgaHb 3a tKrIM'nepeBlllqye 5 000 000,00 (n'rtr
rvrinrfionin) rpr4BeHL e suarrHuM ra norpe6ye orpI,IMaHHrI3roAlr 3araJlbHtlx s6opiu yracnuxin na fioro
BqI,IHEHH';
5. ua4ilaetrcr npaBoM po3noprAx(arucs.6anKiscrxuMll Ta inruuvtz paxyHKaMI4 Toeapucrna s

trpaBoM nsplrroro ni4nracy Ha po3paxyHKoBl4x ra inruux AoKyI!{eHTax;

6. ' y BcraHoBJrgHoMy nopqAKy npuinrne na po6ory i geiruHte s po6o'ru nepcoHan Toeapuctea;

erapiruye [r4TaHHr crr.rMynroBannr npaui; B:z.plae Hata3u ra po3noptA)I(eHHt, o6os'sgrosi Arq
repcoHany Toeapucrna; Bla4ae gonipeuocri; rarnepg4ye ffpylcrypy, IIITaTLI, KolIITopI4c BLITpar;

7. oprauisonye BI,IKoHaHH.a piuleur 3aralrnnx s6opin y'racnnxin;

8. 3arBepAxye 6alaHc Tonapumea ra Br4Korrye inrni (pyHrqii, trlo BnnJILIBaIorb 3 craryrHl4x

3aBAaHb Toeapncrea.
Y nnua4rcy ni4cyrnocri fenepanrHoro Ar4peKTopa fioro o6os'.flgrz rllMqacoBo BI4KoHye nepnufi
3acrynHr4K feuepalruoro Ar4peroopa - AHpeKTop 3 l{epyxoMocd a6o uneH [npexqiT, susHa'IeHufi

3aTaJIEHITMLI s6opavru yracuzrin.
feuepalrHzft 4rapercrop Tonapzcrea uiAgeiurzfi 3araJIbHtIM s6oparra yuacuurin ra oprauisonye

Br4KoHaHHt ii piuteur.
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