
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор       
РОМАНЮК НЕОНIЛА 

IВАНIВНА 

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

М.П. 
30.10.2018 

(дата) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00451636 

4. Місцезнаходження 

76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-Франкiвськ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 

10 

5. Міжміський код, телефон та факс 

00451636 00451636 

6. Адреса електронної пошти 

kochkalovA@ulf.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

30.10.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://meat-

frankivsk.com.ua/ власного веб-

сайту 

30.10.2018 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря 
 

8. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість 
 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

13. Інформація про заміну управителя 
 

14. Інформація про керуючого іпотекою 
 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 



19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

До складу змiсту регулярної квартальної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя 

про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не 

отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в 

створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних 

осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у емiтента посада корпоративного 

секретаря вiдсутня. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод 

випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - 

за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про прийняття 

рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства не приймали зазначених рiшень. "Iнформацiя про прийняття 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не приймали зазначених рiшень. "Iнформацiя про прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний 

перiод Загальнi збори акцiонерiв Товариства не приймали зазначених рiшень. "Iнформацiя про 

конвертацiю цiнних паперiв" - за звiтний перiод конвертацiя цiнних паперiв не реєструвалася. 

"Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод замiни управителя не було. "Iнформацiя 

про керуючого iпотекою" - за звiтний перiод керуючий iпотекою не призначався. "Iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" - за звiтний перiод трансформацiї 

(перетворення) iпотечних активiв не було. "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних 

сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом" - за звiтний перiод змiн в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв не було. "Iнформацiя про iпотечне покриття" - за звiтний 

перiод емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї. "Фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до 

МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

Додаткова iнформацiя, що передбачена частиною п’ятою статтi 40 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок":  

- Промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2018 року не була перевiрена аудитором 

(аудиторською фiрмою).  

- iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть – протягом звiтного перiоду вчинення 

значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не вiдбувалося. 

Iнформацiя щодо осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня;  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 06.03.1996 

3. Територія (область) Івано-Франківська  

4. Статутний капітал (грн) 74400844 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі 
0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного 

капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 136 

8. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

10.11 Виробництво м'яса (основний), 47.22 

Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами в 

спецiалiзованих магазинах, 56.10 Дiяльнiсть 

ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 

9. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту Товариства, 

органами управлiння Товариства є: 1) Загальнi 

збори акцiонерiв; 2) Наглядова рада; 3) Директор 

(Виконавчий орган). 

10. Засновники 

Акцiонери юридичнi та фiзичнi особи вiдповiдно до 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Розмiр 

внеску до статутного фонду (грн.): 74400844.00 - 0 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ КБ ФIНАНСОВА 

IНIЦIАТИВА 

2) МФО банку 380054 

3) поточний рахунок 260010100011 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 
- 

5) МФО банку - 

6) поточний рахунок - 
 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Стороженко Володимир Григорович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 0 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

ВАТ "Коростень м'ясокомбынат" Директор 

8. Опис 

Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї 

компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: 

Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi 

Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися 

коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним 

законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та 

рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в 

будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та 

здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй 

Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та 

звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi 

виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; 

вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та 

накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними 

повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi 

Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; 

затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та 

посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення 

розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел 

утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення 

пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; 

розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти 

у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх 

повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що 

визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на 

роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, 

застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; 

прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi 

поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в 

Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу 

Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання 

Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з 

поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання 

дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких 

вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв 



акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. 

Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за 

корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена 

винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась 

лише у формi заробiтної плати. Змiн посадової особи протягом 

звiтнього року невiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття 

паспортних данних, року свого народження та стажу роботу. 

Акцiями емiтента не володiє. Призначено згiдно рiшення НР вiд 

26.04.2010р. 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Панчук Олександра Iгорiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 0 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Панчук Олександра Iгорiвна останнi 5-ть рокiв займала посади: 

старший бухгалтер ПАТ "Бiоветфарм", бухгалтер ТОВ "Новi ласощi 

- Житомир", головний бухгалтер ТОВ "Альянс Бекон", заступник 

головного бухгалетра ТОВ "Райз-Прикарпаття", заступник 

головного бухгалтера ТОВ "Агрокомпанiя Прикарпаття". 

8. Опис 

Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОБIНАТ" № 02/1 вiд 22.02.2018 року, прийнято рiшення 

призначити Панчук Олександру Iгорiвну Головним бухгалтером з 

23.02.2018р. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не 

надала. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. 

Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. 

1. Посада Член Наглядової ради (Голова) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Прокопик Тарас Iгорович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 0 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 



7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Заступник директора з юридичних питань ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 

35592487 

8. Опис 

Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової 

ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання 

секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом 

акцiонерного товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi 

Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах 

своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi 

з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 

позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про 

проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно 

до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним 

законодавством; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про 

розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) 

прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм 

акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та 

припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) 

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена 

виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого 

органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв 

iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) 

обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У 

разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до 

компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено 

статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до чинного 

законодавства та мають право на участь у загальних зборах 

вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) вирiшення питань про 

участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення 

питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним 

законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення 

значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань 



або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття 

рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 

спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом 

акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам 

акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй 

формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата 

винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами 

непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає 

посади на iнших пiдприємствах: Основне мiсце роботи: Заступник 

директора з юридичних питань виробничий аудитор ТОВ 

"Укрлендiнвест" (мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, Печерський 

район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9, ПОВЕРХ 6, офiс 4), 

додатково Голова НР АТ "ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00444263, (мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне 

вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто 

Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто 

Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-

ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 

21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПРАТ IМ. 

ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., 

Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 

56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса 

Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, 

(мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ 

"ДАКОР ВЕСТ", 03118357, (мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська 

обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184), ПАТ 

"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП 

"СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, 

(мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10), член НР ПАТ "ПIК", 05467033, 

(мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, 

смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34) Основне 

мiсце роботи Заступник директора з юридичних питань ТОВ 

УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487 Акцiями емiтента не володiє. Особа 



не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. Призначено на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 

20.04.2015 року) та На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

вiд 20.04.2015 р. (протокол №1 вiд 20.04.2015 року). Вiдповiдно до 

прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 

(Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) припинено повноваження 

наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є 

вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного 

року членiв Наглядової ради товариства. Припинено повноваження 

Голови Наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. Згоди на 

оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова особа 

акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Особа перебувала на посадi з 20.04.2015 р. Вiдповiдно до 

прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах Товариства 

(Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) обрано членiв наглядової ради 

Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного року членiв 

Наглядової ради товариства. Обрано членом Наглядової ради - 

Прокопика Тараса Iгоровича. Строк, на який обрано особу - до дати 

проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. 

Прокопик Т.I. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ 

"УТ "УЛФ", яка володiє 97,7541% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 

особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади 

юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника юридичного 

вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб (Прикарпаття), 

ПрАТ "Райз-Максимко". На пiдставi рiшення Наглядової ради 

Товариства вiд 19.04.2017 р. (протокол №1 вiд 19.04.2017 року), 

вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: ОБРАНО: На 

посаду Голови наглядової ради - Прокопика Тараса Iгоровича. 

Строк, на який обрано особу - до дати переобрання складу 

Наглядової ради Товариства на Рiчних Загальних зборах у 2018 

роцi. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. 

Посадова особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про 

наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутня. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi 

посади юрисконсульта, ТОВ "Укрлендiнвест"; начальника 

юридичного вiддiлу правового забезпечення юридичних осiб 

(Прикарпаття), ПрАТ "Райз-Максимко". 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сорока Наталiя Василiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 



4. Рік народження 0 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник 

генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ 

"Райз-Максимко". 

8. Опис 

Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової 

ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його 

розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради 

належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) 

прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження 

ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i 

членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення 

розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень 

голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це 

питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним 

законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв 

вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у 

загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) 

вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних 

осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової 

ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства 



неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань 

або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття 

рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 

спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом 

акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам 

акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй 

формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата 

винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами 

непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає 

посади на iнших пiдприємствах: основне мiсце роботи Фiнансовий 

директор, ТОВ УКРЛЕНДIНВЕСТ, 35592487, (мiсцезнаходження: 

42200, Сумська обл., мiсто Лебедин, ВУЛИЦЯ БIЛОЗЕРЦЕВА, 

будинок 32), додатково займає посаду голова НР ПАТ "РИТМ", 

05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, вул. 

Старобiлоуська, буд. 71), член НР, ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, 

Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ 

"ВАТУТIНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, 

(мiсцезнаходження: 20250 Черкаська обл., м. Ватутiне вул. 

IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто 

Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, (мiсцезнаходження: 11500 мiсто 

Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ 

ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, (мiсцезнаходження: 28500 мiсто 

Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 143), ПАТ "IВАНО-

ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, (мiсцезнаходження: 

21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ 

"IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 00452995, 

(мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, 

будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, (мiсцезнаходження: 

03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В), ПРАТ IМ. 

ШЕВЧЕНКА, 03779202, (мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., 

Тростянецький р-н, с. Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ 

"НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 

56600 Миколаївська обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса 

Сеславинського, 1), ПРАТ "АГРО РЕСУРС", 30278951, 

(мiсцезнаходження: 03115 Київ проспект Перемоги,121В), ПАТ 

"БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, 

(мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця 

Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 



00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин 

ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 

Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), 

ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 

Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 

Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 

2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 

Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 

42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, 

ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. 

Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, 

Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), 

ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 

Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ 

"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП 

"СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, 

(мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10) Призначено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 20.04.2015 року) 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на 

Рiчних Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) 

припинено повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою 

прийнятого рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо 

переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Сороки 

(Смолинець) Наталiї Василiвни. Згоди на оприлюдення паспортних 

даних особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не 

володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi 

з 20.04.2015 р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних 

Загальних зборах Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) 

обрано членiв наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого 

рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо 

переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства. 

Обрано членом Наглядової ради - Сороку Наталiю Василiвну. 

Строк, на який обрано особу - до дати проведення Рiчних Загальних 

зборiв Товариства у 2018 роцi. Сорока Н.В. є представником 

акцiонера - юридичної особи ТОВ "УТ "УЛФ", яка володiє 

97,7541% Статутного капiталу емiтента. Згоди на оприлюдення 

паспортних даних особа не надала. Посадова особа акцiями 

товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посади фiнансового 

директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального 



директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ "Райз-Максимко". 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Прокоса Богдан Сергiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 0 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор ТОВ STC INVESTMENTS 

8. Опис 

Посадовi обов'язки визначенi чинним законодавством, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової 

ради пiдпорядкований Головi Наглядової ради та виконує його 

розпорядження. До виключної компетенцiї Наглядової ради 

належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) 

пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення 

про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 

денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у 

випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) 

прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених 

товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження 

ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови i 

членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення 

розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень 

голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної 

комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це 

питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не 

встановлено статутом; 14) визначення дати складення перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 

виплати дивiдендiв у межах граничного строку, чинним 



законодавством; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв 

вiдповiдно до чинного законодавства та мають право на участь у 

загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавстваом; 16) 

вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних 

осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової 

ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про 

вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань 

або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття 

рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про 

придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 

спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до 

чинного законодавства; 23) вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом 

акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про 

переведення випуску акцiй документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування. Пiдпорядкований Зборам 

акцiонерiв. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй 

формi: обов'язки здiйснює безоплатно, нарахування та виплата 

винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами 

непередбачена. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа обiймає 

посади на iнших пiдприємствах: Основне мiсце робти: директор, 

ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс", 34935472 

(мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 7/9), 

додатково займає посаду голова НР ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444375, (мiсцезнаходження: 16600, 

Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Космонавтiв, 25), ПАТ 

"БЕРЕГIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443468, 

(мiсцезнаходження: 90202 Закарпатська обл., м. Берегове вулиця 

Сiльвая, буд. 3), ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 

00444375, (мiсцезнаходження: 16600 Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин 

ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25), ПАТ "ПИРЯТИНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 05421137, (мiсцезнаходження: 37000 

Полтавська область, мiсто Пирятин вулиця Пiонерська, буд. 64), 

ПРАТ "НОВЕ ЖИТТЯ", 13998980, (мiсцезнаходження: 42056 

Сумська обл., Роменський район, село Бацмани вулиця Київська, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ЩОРСА", 03779610, (мiсцезнаходження 42065 

Сумська обл., Роменський район, село Бiловод бульвар Щорса, буд. 

2), ПАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ", 03779805, (мiсцезнаходження 42063 

Сумська обл., Роменський район, село Коржi вулиця Центральна, 

буд. 1), ПАТ "IМ. ТЕЛЬМАНА", 03779685, (мiсцезнаходження 

42071, Сумська обл., Роменський район, село Погожа Криниця, 



ВУЛИЦЯ ЛЕНIНА, будинок 17), ПАТ "ПIК", 05467033, 

(мiсцезнаходження 67550 Одеська обл., Комiнтернiвський район, 

смт. Новi Бiляри ОДЕСЬКО-МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 34), член НР 

ПАТ "РИТМ", 05507152, (мiсцезнаходження: 14021, мiсто Чернiгiв, 

вул. Старобiлоуська, буд. 71), ПАТ "ВАТУТIНСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ", 00444263, (мiсцезнаходження: 20250 

Черкаська обл., м. Ватутiне вул. IНДУСТРIАЛЬНЕ ШОСЕ, 1), ПАТ 

"КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, 

(мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 

54 Б), ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443418, 

(мiсцезнаходження: 11500 мiсто Коростень ЖОВТНЕВА, будинок 

54 Б), ПАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ПТАХОКОМБIНАТ", 00443660, 

(мiсцезнаходження: 28500 мiсто Долинська 40- РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 

будинок 143), ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК "ВIННИЦЯМ'ЯСО", 

00452995, (мiсцезнаходження: 21100 мiсто Вiнниця ВУЛИЦЯ 

БАТОЗЬКА, будинок 1), ПАТ "Компанiя "Райз", 13980201, 

(мiсцезнаходження: 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 121В), ПРАТ IМ. ШЕВЧЕНКА, 03779202, 

(мiсцезнаходження: 42620 Сумська обл., Тростянецький р-н, с. 

Гребеникiвка Сумська, буд. 1), ПРАТ "НОВООДЕСЬКИЙ 

РАЙАГРОХIМ", 05490150, (мiсцезнаходження: 56600 Миколаївська 

обл., Новоодеський р-н, м. Нова Одеса Сеславинського, 1), ПРАТ 

"АГРО РЕСУРС", 30278951, (мiсцезнаходження: 03115 Київ 

проспект Перемоги,121В), ПАТ "ДАКОР ВЕСТ", 03118357, 

(мiсцезнаходження: 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. 

Грушевського, буд. 184), ПАТ "ЛЕБIДЬ", 14021460, 37300, 

Полтавська обл., мiсто Гадяч, ВУЛИЦЯ ЛОХВИЦЬКА, будинок 29), 

ПАТ "СГХП "ПОЛIМIНЕРАЛ", 05762281, (мiсцезнаходження 82172 

Львiвська область, мiсто Стебник вул. Дрогобицька, буд. 127), ПАТ 

"ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00443128, 

(мiсцезнаходження: 76005, Iвано-Франкiвська обл., мiсто Iвано-

Франкiвськ, вул. Симона Петлюри, будинок 10), ПАТ "ШП 

"СВIТАНОК", 00307891, (мiсцезнаходження: 79024, м. Львiв, 

Шевченкiвський район, вул. Промислова, буд. 53), ПАТ "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ", 00451636, 

(мiсцезнаходження: 76005, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Симона 

Петлюри, буд. 10) Основне мiсце роботи Директор ТОВ STC 

INVESTMENTS Акцiями емiтента не володiє. Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних данних, року свого народження та стажу 

роботу. Призначено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

Товариства вiд 20.04.2015 р. (протокол №5 вiд 20.04.2015 року) 

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах 

Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) припинено 

повноваження наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого 

рiшення є вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо 

переобрання кожного року членiв Наглядової ради товариства. 

Припинено повноваження Члена Наглядової ради - Прокоси 

Богдана Сергiйовича. Згоди на оприлюдення паспортних даних 

особа не надала. Посадова особа акцiями товариства не володiє. 

Iнформацiя про наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини вiдсутня. Особа перебувала на посадi з 20.04.2015 

р. Вiдповiдно до прийнятого рiшення на Рiчних Загальних зборах 

Товариства (Протокол №1 вiд 19.04.2017р.) обрано членiв 



наглядової ради Товариства. Пiдставою прийнятого рiшення є 

вимоги ЗУ "Про акцiонернi товариства" щодо переобрання кожного 

року членiв Наглядової ради товариства. Обрано членом Наглядової 

ради - Прокосу Богдана Сергiйовича. Строк, на який обрано особу - 

до дати проведення Рiчних Загальних зборiв Товариства у 2018 роцi. 

Прокоса Б.С. є представником акцiонера - юридичної особи ТОВ 

"УТ "УЛФ", яка володiє 97,7541% Статутного капiталу емiтента. 

Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Посадова 

особа акцiями товариства не володiє. Iнформацiя про наявнiсть 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посаду 

директора ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс". 

Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних, року свого 

народження та стажу роботу. 

1. Посада Директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Романюк Неонiла Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
0 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта Повна вища 

6. Стаж роботи (років) 41 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: 

ТОВ «Спецагропроект», нач. КРУ; ТОВ «Спецагропроект», 

директор департаменту контролiнгу; ТОВ «Укрлендiнвест», 

директор департаменту контролiнгу; ДП ВАТ «Iвано-Франкiвський 

м’ясокомбiнат» «Iвано-Франкiвськi ковбаси». 

8. Опис 

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" вiд 14.08.2018 (Протокол №39), з 15.08.2018 р. 

обрано на посаду Директора Романюк Неонiлу Iванiвну, вiдповiдно 

до поданої заяви, на умовах трудового контракту. Посадову особу 

призначено на невизначений строк. Згоди на оприлюдення 

паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На сьогоднiшнiй день також займає посади: директор департаменту 

контролiнгу ДП ПАТ «Iвано-Франкiвський м’ясокомбiнат» «Iвано-

Франкiвськi ковбаси»; директор ТзОВ «Фiнансова група Галтекс». 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Данiлова Наталiя Анатолiївна  

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
0 

4. Рік народження 1981 



5. Освіта Повна вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Останнi 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ 

"Кам'янець-Подiльський м'ясокомбiнат". 

8. Опис 

Вiдповiдно до наказу Директора ПРАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" №34 вiд 22.08.2018 року, прийнято рiшення 

призначити Данiлову Наталiю Анатолiївну Головним бухгалтером з 

23.08.2018р. Строк, на який призначено (обрано) особу - 

невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала 

згоди на розкриття паспортних данних. 



VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 61747 X X 

у тому числі: 

Кредит 01.01.2018 61747 0 31.12.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 
 

X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 

 
X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 

 
X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 

 
X X 

за векселями (усього) X 343 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 
 

X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 
 

X X 

Податкові зобов'язання X 29820 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 592288 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 175059 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 859257 X X 

Опис: - 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основні види 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мясо  124191 67280 75 124191 7142 26 

2 Ковбаснi вироби 58916 3293 10 58916 3267 12 

3 
Iншi супутня, 

субпродукти та iнше 
0 4884 10 0 3901 14 

4 Шкiри 61822 8698 5 61822 13516 48 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 54 

2 Витрати на оплату працi 5 

3 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
1 

4 Амортизацiя 7 

5 Iншi операцiйнi витрати 33 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.06.2010 337/1/10  ДКЦПФР UA4000074256 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
4 18600211 74400844 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалося. Протягом 

звiтнього перiоду фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв не вiдбувалось. 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

05.08.2011 110/2/11 НКЦПФР відсоткові 1000 450000 
Бездокументарні 

іменні  
450000000 0 

кожний 91 

день 
0 13.08.2017 

Опис 

Мета емiсiї облiгацiй: Основна мета i напрямки використання фiнансових ресурсiв отриманих вiд продажу облiгацiй – реконструкцiя та збiльшення виробничої потужностi пiдприємства з одночасним 
зменшенням енергетичної складової в виробничих процесах та пiдвищенням якостi продукцiї пiдприємства, що включає в себе придбання обладнання для виробництва м'ясопродуктiв з бiльшою 

доданою вартiстю (напiвфабрикати, ковбаснi вироби) з високою рентабельнiстю. - Загальна вартiсть iнвестицiйної програми становить 652,0 млн. грн., з них: - 450,0 млн. грн. (69,02%) фiнансування за 

рахунок випуску корпоративних облiгацiй - 202 млн. грн., (30,98%) за рахунок власних коштiв. - Строк реалiзацiї iнвестицiйної програми 5-ть рокiв. Iнвестицiйна програма включає в себе наступнi 
проекти: Модернiзацiя та розширення лiнiй забою ВРХ, свиней, їх оглушення та знекровлення, в тому числi пристроїв для збору технiчної кровi, що включає в себе технiчне переоснащення/замiну 

обладнання. – 81,0 млн. грн., з них 60,0 млн. грн. вартiсть обладнання, 21,0 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж технологiчних лiнiй, у тому числi 

пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Будiвництво цеху з виробництва напiвфабрикатiв та ковбасних виробiв, саме: вiддiлу термiчної обробки (варка, копчення) ковбасних виробiв, вiддiлу 
виробництва напiвфабрикатiв та вiддiл пакування. – 133,7 млн. грн., з них 91,4 млн. грн. вартiсть обладнання, 42,3 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, 

у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Встановлення центральної системи миття та модернiзацiя гiгiєнiчного обладнання. – 36,0 млн. грн., з них 29,4 млн. грн. вартiсть 

обладнання, 6,6 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж технологiчних лiнiй, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Будiвництво 
комплексної внутрiшньої логiстики, а саме: лiнiї обвалки яловичини, лiнiї обвалки свинини, лiнiя обвалки птицi, склади комiсiонування, автоматичний склад порожнiх ящикiв з диференцiйованим 

ступенем автоматизацiї та системи логiстичного управлiння. – 63,0 млн. грн., з них 46,9 млн. грн. вартiсть обладнання, 16,1 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i 

монтаж технологiчних лiнiй, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Модернiзацiя холодильного обладнання, а саме, розширення холодильника об’ємом 550 тон м’яса з 
замiною та встановленням плиткових швидкозаморожувальних апаратiв, льодогенераторiв рiдкого льоду, камер шокового заморожування, холодильних камер, компресорних холодильних агрегатiв та 

обладнання – 54 млн. грн., з них 43,3 млн. грн. вартiсть обладнання, 10,7 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi 

роботи та випробування. Розвиток фiрмової мережi, а саме, розширення мережi фiрмової торгiвлi з введенням в експлуатацiю магазинiв павiльйонного типу загальною площею 1400 м2 – 6,0 млн. грн., з 
них 4,9 млн. грн. вартiсть обладнання, 1,1 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. 

Впровадження ERP-системи управлiння процесами i ресурсами м'ясопереробного пiдприємства – 17,8 млн. грн., з них 7,5 млн. грн. вартiсть програмного та серверного забезпечення, 10,3 млн. грн. – 

вартiсть впровадження системи. Модернiзацiя енергетичних комунiкацiй – 4,5 млн. грн., з них 2,7 млн. грн. вартiсть обладнання, 1,8 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, 
постачання i монтаж, у тому числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Модернiзацiя очисних споруд, а саме, модернiзацiя локальних очисних споруд пiдприємства та встановлення лiнiй 

фiзико-хiмiчної очистки стiчних вод, кожна з яких 3 розрахована на 18 м /год; каналiзацiйної-насосної станцiї, теплицi для бiологiчного очищення стокiв; вузла ультрафiолетового знезараження; 

будiвництво бiопруду доочищення стiчних вод – 54 млн. грн., з них 32,1 млн. грн. вартiсть обладнання, 21,9 млн. грн. - проектнi роботи, будiвництво та монтаж конструкцiй, постачання i монтаж, у тому 
числi пусковi i налагоджувальнi роботи та випробування. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу 

Емiтента, а також для покриття збиткiв Емiтента вiд господарської дiяльностi. Погашення облiгацiй та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiях здiйснюється за рахунок грошових коштiв пiсля 

розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Iнша суттєва iнформацiя щодо облiгацiй емiтента передбачена зареєстрованим Проспектом емiсiї Товариства, що знаходить у публiчному 
доступi. 



XІІ. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість 

акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

04.06.2010 337/1/10 UA4000074256 18600211 74400844 18182594 0 0 

Опис: 

Згiдно з даними реєстру власникiв ЦП станом на 30.09.2018р.: загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 18 182 594 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено становить 0 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi становить 0 шт. 



XІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Вид 

забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя, 

страховика, 

гаранта 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Сума 

забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.08.2011 110/2/11 UA4000126247 450000000 порука 
Згiдно перелiку 

нижче 
перелiк 450000000 

Опис 

3.3.2. Найменування, 

мiсцезнаходження та 

iдентифiкацiйний код 

за Єдиним державним 

реєстром юридичних 

осiб та фiзичних осiб - 

пiдприємцiв 

поручителя, мiсце та 

дата проведення його 

державної реєстрацiї; - 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Кам’янець-

Подiльський 

м'ясокомбiнат» 

(iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ – 

33827652), 

мiсцезнаходження: 

32300, Україна, 

Хмельницька обл., м. 

Кам’янець-

Подiльський, вул. 

Маршала Харченка, 

буд. 2. Зареєстровано 

«28» жовтня 2005р. 

Виконавчим комiтетом 

Кам’янець-Подiльської 

мiської ради 

Хмельницької областi. 

Номер запису в 

Єдиному державному 

реєстрi юридичних 

осiб – пiдприємцiв про 

державну реєстрацiю 1 

676 102 0000 000755, 

Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю 

юридичної особи - 

серiя А00 № 549351 вiд 

«28» жовтня 2005р. - 

Публiчне акцiонерне 

товариство 

«Долинський 

птахокомбiнат» 

(iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ – 

00443660), 

мiсцезнаходження: 

28500, Україна, 



Кiровоградська обл., м. 

Долинська, вул. 40-

рiччя Жовтня, будинок 

143. Зареєстровано 

«19» жовтня 1995р. 

Долинською районною 

державною 

адмiнiстрацiєю 

Кiровоградської 

областi. Номер запису 

в Єдиному державному 

реєстрi юридичних 

осiб – пiдприємцiв про 

державну реєстрацiю 1 

424 105 0026 000159, 

Свiдоцтво про 

державну реєстрацiю 

юридичної особи – 

серiя А00 № 520531 вiд 

«12» квiтня 2010р. 

3.3.4. Iстотнi умови 

договору поруки (сума 

забезпечення, строк i 

порядок виконання 

договору): Договорами 

поруки забезпеченi 

зобов’язання Емiтента 

в обсязi 450 000 

(чотириста п’ятдесят 

тисяч) облiгацiй 

солiдарно у повному 

обсязi. Витяг з 

договорiв Поруки: 

«1.1. Сторони 

Договору 

встановлюють, що 

Поручитель бере на 

себе на добровiльних 

засадах зобов’язання 

солiдарно у повному 

обсязi вiдповiдати 

перед Власником 

Облiгацiй за 

наступними 

зобов’язаннями 

Емiтента: 81 1.1.1. 

викуп Облiгацiй (у разi 

укладення 

вiдповiдного договору 

про викуп мiж 

Емiтентом та 

Власником Облiгацiй у 

порядку й у строки, 

передбаченi 

Проспектом емiсiї 

Облiгацiй Публiчного 

акцiонерного 

товариства «Iвано-

Франкiвський 

м’ясокомбiнат» (надалi 

– «Проспект емiсiї 

Облiгацiй»), який має 

бути належним чином 



зареєстрований 

Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України – у сумi, яку 

Емiтент зобов’язаний 

виплатити Власнику 

Облiгацiй за 

Облiгацiєю у разi 

викупу, але у будь-

якому разi не менше 

номiнальної вартостi; 

1.1.2. виплатити 

номiнальну вартiсть 

кожної Облiгацiї, що 

належить Власнику 

Облiгацiй при їх 

погашеннi, вiдповiдно 

до порядку погашення 

Облiгацiй, який 

наведено у Проспектi 

емiсiї Облiгацiй; 1.1.3. 

виплатити вiдсотковий 

дохiд за кожну 

Облiгацiю в порядку та 

в строки, передбаченi 

Проспектом емiсiї - в 

повному розмiрi такого 

вiдсоткового доходу; 

1.2. Порукою за цим 

Договором 

забезпечуються лише 

тi iз зазначених 

Зобов’язань Емiтента, 

строк виконання яких 

на дату укладення 

цього Договору не 

настав. 1.3. У разi 

невиконання 

Емiтентом своїх 

Зобов‘язань перед 

Власником Облiгацiй, 

Емiтент i Поручитель 

вiдповiдають перед 

Власником Облiгацiй 

як солiдарнi боржники, 

що означає право 

Власника Облiгацiй 

вимагати виконання 

Зобов’язань у повному 

обсязi, як вiд Емiтента i 

Поручителя разом, так 

i вiд кожного з них 

окремо. 1.4. 

Зобов’язання 

забезпеченi Порукою 

за цим Договором 

мають бути виконанi у 

розмiрi, у валютi, у 

строки, у порядку та 

при дотриманнi iнших 

умов, передбачених 

Проспектом емiсiї 



Облiгацiй та цим 

Договором. 1.5. 

Договiр поруки може 

бути укладений з 

Власником 

(Власниками) 

Облiгацiй у будь-який 

перiод часу на вимогу 

такого Власника 

Облiгацiй, але у будь-

якому випадку до 

закiнчення обiгу 

Облiгацiй. 1.6. 

Поручитель 

ознайомлений з 

Рiшенням, проектом 

Проспекту емiсiї 

Облiгацiй та умовами 

випуску Облiгацiй, 

жодних заперечень або 

непорозумiнь стосовно 

їх положень 

Поручитель та Емiтент 

не мають. 2.1. У разi 

незадоволення вимоги 

Власника Облiгацiй, 

якiй належать 

Облiгацiї на правi 

власностi, до Емiтента 

щодо виконання 

останнiм зобов’язань 

по виплатi 

вiдсоткового доходу за 

Облiгацiями та/або 

виплати номiнальної 

вартостi Облiгацiй при 

їх погашеннi та/або 

щодо викупу Облiгацiй 

згiдно з умовами 

Проспекту емiсiї 

Облiгацiй, Власник 

Облiгацiй має право 

вимагати виконання 

вказаних зобов’язань 

вiд Поручителя. Для 

цього Власник 

облiгацiй має 

направити 

Поручителю, з яким 

вiн уклав договiр 

поруки вiдповiдно до 

п. 1.5., письмову 

вимогу виконати 

Зобов‘язання (або ту 

чи iншу його частину) 

з додаванням виписки з 

рахунку в цiнних 

паперах на дату 

вимоги, яка видана 

зберiгачем та 

пiдтверджує, що 

Власник Облiгацiй є 

легiтимним власником 



Облiгацiй. Виписка 

вважається 

оформленою належним 

чином, якщо вона 

оформлена з 

дотриманням вимог 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України. 2.2. Вимога 

Власника Облiгацiй 

може бути висунута до 

Поручителя: - не 

ранiше нiж наступного 

дня пiсля вiдмови 

Емiтента належним 

чином виконати 

зобов‘язання, якi 

вказанi у п. 1.1. цього 

Договору; - за 

вiдсутностi вiдповiдi 

Емiтента на вимогу 

Власника Облiгацiй 

пiсля закiнчення трьох 

робочих днiв вiд дня 

отримання Емiтентом 

вказаної вимоги. 2.3. 

Поручитель 

зобов’язаний виконати 

пред‘явлену йому 

письмову вимогу 

Власника Облiгацiй у 

валютi Зобов‘язання в 

повному обсязi у строк 

не пiзнiше 5 (п’яти) 

банкiвських днiв з 

моменту отримання 

такої вимоги та всiх 

належним чином 

оформлених 

документiв, зазначених 

в п. 2.1. цього 

Договору. 2.4. У разi 

порушення 

Поручителем строку 

виконання вимоги 

Власника Облiгацiй, 

Поручитель повинен 

сплатити Власнику 

Облiгацiй пеню, у 

розмiрi подвiйної 

облiкової ставки 

Нацiонального банку 

України, що дiяла у 

перiод, за який 

сплачується пеня, за 

кожен день 

прострочення. 

Нарахування пенi 

здiйснюється на суму 

простроченого 

виконанням платежу за 

весь час прострочення. 



Сплата пенi не звiльняє 

Поручителя вiд 

належного виконання 

прийнятих ним згiдно 

цього Договору 

зобов‘язань. 2.5. 

Поручитель 

зобов’язується 

своєчасно повiдомляти 

Власника Облiгацiй 

письмово про змiну 

свого 

мiсцезнаходження. До 

отримання такого 

повiдомлення вимога 

Власника Облiгацiй 

пiдлягає направленню 

Поручителю за його 

адресою, зазначеною у 

цьому Договорi. 82 2.6. 

Поручитель має право 

вiдмовити у виконаннi 

зобов’язань, 

забезпечених в даному 

Договорi, у таких 

випадках: 2.6.1. у разi 

надання неповного 

пакету документiв, 

зазначених в п. 2.1. 

цього Договору, 2.6.2. 

у разi якщо наданi 

документи (зазначенi в 

п. 2.1 цього Договору) 

оформленi неналежним 

чином. 2.7. Протягом 7 

(семи) банкiвських 

днiв з дати виконання 

Поручителем 

Зобов‘язання Власник 

Облiгацiй повинен 

надати Поручителю 

вiдповiднi документи, 

що пiдтверджують 

дiйснiсть вимоги, 

розмiр виконаного 

Поручителем 

зобов‘язання, а також 

iншi необхiднi 

Поручителю 

документи для 

реалiзацiї належного 

йому права зворотної 

вимоги до Емiтента. 

2.8. У випадку якщо 

Поручитель не 

розмiщує квартальну 

та/або рiчну фiнансову 

звiтнiсть у 

загальнодоступних 

iнформацiйних базах 

даних Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв України, 



Поручитель на вимогу 

Власника Облiгацiй 

зобов’язаний надавати 

Власнику Облiгацiй 

фiнансову звiтнiсть 

(баланс, звiт про 

фiнансовi результати), 

не пiзнiше 10 

календарних днiв з 

дати, встановленої 

нормативно-правовими 

актами для подання 

зведеної квартальної та 

рiчної фiнансової 

звiтностi Державному 

комiтету статистики. 

5.1. Сторони договору 

встановлюють, що цей 

Договiр вступає в силу 

з моменту його 

пiдписання Сторонами 

та втрачає свою дiю з 

моменту закiнчення 

забезпеченого ним 

Зобов`язання. Також 

порука припиняється, 

якщо Власник 

Облiгацiй протягом 

трирiчного строку з 

дня настання термiну 

виконання основного 

Зобов’язання не 

пред’явить вимоги до 

Поручителя (п.4 ст. 559 

Цивiльного кодексу 

України)». Вiдповiдно 

до ПОЛОЖЕННЯ про 

розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних 

паперiв, 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 03.12.2013 № 

2826, Склад регулярної 

квартальної iнформацiї 

емiтентiв цiнних 

паперiв включає: 

квартальну (промiжну) 

фiнансову звiтнiсть 

поручителя 

(страховика/гаранта), 

що здiйснює 

забезпечення випуску 

боргових цiнних 

паперiв (за кожним 

суб’єктом 

забезпечення окремо). 

"Додаток 1 

до Нацiонального 

положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 



1 

""Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi"""  

Коди  

Дата (рiк, мiсяць, 

число) 2018 10 01 

Пiдприємство 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КАМ'ЯНЕЦЬ-

ПОДIЛЬСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" за 

ЄДРПОУ 33827652  

Територiя за КОАТУУ 

6810400000  

Органiзацiйно-правова 

форма господарювання 

за КОПФГ 240  

Вид економiчної 

дiяльностi 

виробництво м'яса та 

м'ясопродуктiв за 

КВЕД 10.11  

Середня кiлькiсть 

працiвникiв 1 85  

Адреса, телефон 32300, 

Хмельницька, 

Кам`янець-

Подiльський,, вул. 

Маршала Харченка,, 

Будинок № 2, (03849) 

3-60-85  

Одиниця вимiру: тис. 

грн. без десяткового 

знака (окрiм роздiлу IV 

Звiту про фiнансовi 

результати  

(Звiту про сукупний 

дохiд) (форма N 2), 

грошовi показники 

якого наводяться в 

гривнях з копiйками).  

Складено (зробити 

позначку "v" у 

вiдповiднiй клiтинцi):  

за положеннями 

(стандартами) 

бухгалтерського облiку 

v  

за мiжнародними 

стандартами 

фiнансової звiтностi  

 

Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан)  

на 30 вересня 2018 р.  

Форма №1 Код за 

ДКУД 1801001  

Актив "Код 

рядка" На початок 

звiтного перiоду На 

кiнець звiтного перiоду  



1 2 3 4  

I. Необоротнi активи  

Нематерiальнi активи 

1000 13 12  

первiсна вартiсть 1001 

83 83  

накопичена 

амортизацiя 1002 (70) 

(71)  

Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї 1005 5 857 5 

954  

Основнi засоби 1010 13 

937 14 365  

первiсна вартiсть 1011 

18 891 19 396  

знос 1012 (4 954) -5031  

Iнвестицiйна 

нерухомiсть 1015 - 0  

Довгостроковi 

бiологiчнi активи 1020 

- 0  

"Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї: 

якi облiковуються за 

методом участi в 

капiталi iнших 

пiдприємств" 1030 20 

20  

iншi фiнансовi 

iнвестицiї 1035 7 7  

Довгострокова 

дебiторська 

заборгованiсть 1040 - 0  

Вiдстроченi податковi 

активи 1045 - 0  

Iншi необоротнi активи 

1090 - 0  

Усього за роздiлом I 

1095 19 836 20 358  

II. Оборотнi активи  

Запаси 1100 3 238 17 

868  

Виробничi запаси 1101 

794 1 201  

Незавершене 

виробництво 1102 2 

631  

Товари 1104 2 443 14 

036  

Поточнi бiологiчнi 

активи 1110 - -  

Дебiторська 

заборгованiсть за 

продукцiю, товари, 

роботи, послуги 1125 

107 114 15 897  

"Дебiторська 

заборгованiсть за 

розрахунками: 

за виданими авансами" 

1130 69 750  

з бюджетом 1135 307 2 



179  

у тому числi з податку 

на прибуток 1136  

Дебiторська 

заборгованiсть за 

розрахунками з 

нарахованих доходiв 

1140 - -  

Iнша поточна 

дебiторська 

заборгованiсть 1155 60 

272 60 439  

Поточнi фiнансовi 

iнвестицiї 1160 - -  

Грошi та їх еквiваленти 

1165 158 287  

Готiвка 1166  

Рахунки в банках 1167 

147 287  

Витрати майбутнiх 

перiодiв 1170  

Iншi оборотнi активи 

1190 52 230  

Усього за роздiлом II 

1195 171 210 97 650  

III. Необоротнi активи, 

утримуванi для 

продажу, та групи 

вибуття 1200 - -  

Баланс 1300 191 046 

118 008  

 

Пасив "Код 

рядка" На початок 

звiтного перiоду На 

кiнець звiтного перiоду  

1 2 3 4  

I. Власний капiтал  

Зареєстрований 

(пайовий) капiтал 1400 

80 273 80 273  

Капiтал у дооцiнках 

1405 15 670 15 670  

Додатковий капiтал 

1410 - -  

Резервний капiтал 1415 

- -  

Нерозподiлений 

прибуток (непокритий 

збиток) 1420 (18 270) -

18670  

Неоплачений капiтал 

1425 - -  

Вилучений капiтал 

1430 - -  

Усього за роздiлом I 

1495 77 673 77 273  

II. Довгостроковi 

зобов’язання i 

забезпечення  

Вiдстроченi податковi 

зобов'язання 1500 - -  

Довгостроковi кредити 



банкiв 1510 - -  

Iншi довгостроковi 

зобов'язання 1515 - -  

Довгостроковi 

забезпечення 1520 - -  

Цiльове фiнансування 

1525 - -  

Усього за роздiлом II 

1595 - -  

III. Поточнi 

зобов’язання i 

забезпечення  

Короткостроковi 

кредити банкiв 1600 - -  

Поточна кредиторська 

заборгованiсть за:  

довгостроковими 

зобов'язаннями 1610 - -  

товари, роботи, 

послуги 1615 97 287 21 

186  

розрахунками з 

бюджетом 1620 12 146  

у тому числi з податку 

на прибуток 1621 - -  

розрахунками зi 

страхування 1625 13 

152  

розрахунками з оплати 

працi 1630 13 582  

Поточна кредиторська 

заборгованiсть за 

одержаними авансами 

1635 1 83  

Поточнi забезпечення 

1660 57 200  

Доходи майбутнiх 

перiодiв 1665 - -  

Iншi поточнi 

зобов'язання 1690 15 

990 18 386  

Усього за роздiлом III 

1695 113 373 40 735  

"IV. Зобов’язання, 

пов’язанi з 

необоротними 

активами,  

утримуваними для 

продажу, та групами 

вибуття" 1700 - -  

Баланс 1900 191 046 

118 008  

 

Керiвник Стороженко 

В.Г.  

 

Головний бухгалтер 

Данiлова Н.А.  

Додаток 1  

до Нацiонального 

положення  

(стандарту) 

бухгалтерського облiку 



1  

"Загальнi вимоги до 

фiнансової  

звiтностi"  

 

Коди  

Дата (рiк, мiсяць, 

число) 2018 10 01 

за ЄДРПОУ 33827652  

Пiдприємство 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КАМ'ЯНЕЦЬ-

ПОДIЛЬСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ"  

(найменування)  

 

Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про 

сукупний дохiд)  

за 9 мiсяцiв 2018 р.  

Форма №2 Код за 

ДКУД 1801003  

I. ФIНАНСОВI 

РЕЗУЛЬТАТИ  

 

Стаття Код рядка "За 

звiтний 

перiод" "За 

аналогiчний 

перiод 

попереднього 

року"  

1 2 3 4  

Чистий дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) 

2000 20 548,0 93 642  

Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) 

2050 -16 005,0 -87 934  

Валовий :  

прибуток 2090 4 543,0 

5 708  

збиток 2095 - -  

Iншi операцiйнi доходи 

2120 51,0 89  

Адмiнiстративнi 

витрати 2130 -1 611,0 -

881  

Витрати на збут 2150 -

3 373,0 -4 924  

Iншi операцiйнi 

витрати 2180 -10,0 -72  

Фiнансовий результат 

вiд операцiйної 

дiяльностi:  

прибуток 2190 0  

збиток 2195 -400,0 -80  

Доход вiд участi в 

капiталi 2200 0  



Iншi фiнансовi доходи 

2220 0  

Iншi доходи 2240 0  

Фiнансовi витрати 2250 

-  

Втрати вiд участi в 

капiталi 2255 -  

Iншi витрати 2270 -  

Фiнансовий результат 

до оподаткування:  

прибуток 2290 - -  

збиток 2295 -400,0 -80  

Витрати (дохiд) з 

податку на прибуток 

2300 -  

Прибуток (збиток) вiд 

припиненої дiяльностi 

пiсля оподаткування 

2305 0  

Чистий фiнансовий 

результат:  

прибуток 2350 0  

збиток 2355 -400,0 -80  

 

II. СУКУПНИЙ 

ДОХIД  

Найменування 

показника Код рядка 

"За звiтний 

перiод" "За 

аналогiчний 

перiод 

попереднього 

року"  

1 2 3 4  

Дооцiнка (уцiнка) 

необоротних активiв 

2400 - -  

Дооцiнка (уцiнка) 

фiнансових 

iнструментiв 2405 - -  

Накопиченi курсовi 

рiзницi 2410 - -  

Частка iншого 

сукупного доходу 

асоцiйованих та 

спiльних пiдприємств 

2415 - -  

Iнший сукупний дохiд 

2445 - -  

Iнший сукупний дохiд 

до оподаткування 2450 

- -  

Податок на прибуток, 

пов'язаний з iншим 

сукупним доходом 

2455 - -  

Iнший сукупний дохiд 

пiсля оподаткування 

2460 - -  

Сукупний дохiд (сума 

рядкiв 2350, 2355 та 

2460) 2465 -400 -80  



 

III. ЕЛЕМЕНТИ 

ОПЕРАЦIЙНИХ 

ВИТРАТ  

Найменування 

показника Код рядка 

"За звiтний 

перiод" "За 

аналогiчний 

перiод 

попереднього 

року"  

1 2 3 4  

Матерiальнi затрати 

2500 6 385 89 515  

Витрати на оплату 

працi 2505 3 670 1 268  

Вiдрахування на 

соцiальнi заходи 2510 

753 256  

Амортизацiя 2515 78 

68  

Iншi операцiйнi 

витрати 2520 10 113 5 

871  

Разом 2550 20 999 96 

978  

 

IV. РОЗРАХУНОК 

ПОКАЗНИКIВ 

ПРИБУТКОВОСТI 

АКЦIЙ  

Назва статтi Код рядка 

"За звiтний 

перiод" "За 

аналогiчний 

перiод 

попереднього 

року"  

1 2 3 4  

Середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй 

2600 - -  

Скоригована 

середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй 

2605 - -  

Чистий прибуток 

(збиток) на одну 

просту акцiю 2610 - -  

Скоригований чистий 

прибуток (збиток) на 

одну просту акцiю 

2615 - -  

Дивiденди на одну 

просту акцiю 2650 - -  

 

Керiвник Стороженко 

В.Г.  

 

 

Головний бухгалтер 

Толмачова Д.В.  



 

 

Пiдприємство 

Публiчне акцiонерне 

товариство 

"Долинський 

птахокомбiнат" Дата 

01.10.2018  

Територiя за ЄДРПОУ 

00443660  

Органiзацiйно-правова 

форма Акцiонерне 

товариство за 

КОАТУУ  

Вид економiчної 

дiяльностi 

Виробництво мяса за 

КОПФГ 230  

Середня кiлькiсть 

працiвникiв: 8 за КВЕД 

10.11  

Адреса, телефон: 28500 

м.Долинська, 40-рiччя 

Жовтня, буд.143, 

(05234) 5-18-07  

Одиниця вимiру: 

тис.грн.  

Складено (зробити 

позначку "Х" у 

вiдповiднiй клiтинцi):  

Складено за П(С)БО -  

Складено за МСФЗ Х  

 

БАЛАНС  

(Звiт про фiнансовий 

стан)  

на 30.09.2018  

Форма № 1 код за 

ДКУД  

АКТИВ Код рядка На 

початок звiтного 

перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На 

дату переходу на 

МСФЗ  

1 2 3 4 5  

I. Необоротнi активи  

Нематерiальнi активи: 

1000 0 0 0  

Первiсна вартiсть 1001 

0 0  

Накопичена 

амортизацiя 1002 ( 0 ) ( 

0 ) ( ) 

Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї 1005 0 0  

Основнi засоби: 1010 

81 324 81 308 0  

Первiсна вартiсть 1011 

180 141 180 159 0  

Знос 1012 ( 98 817 ) ( 

98 851 ) ( 0 ) 

Iнвестицiйна 



нерухомiсть: 1015 0 0 0  

Первiсна вартiсть 1016  

Знос 1017 ( ) ( ) ( ) 

Довгостроковi 

бiологiчнi активи: 1020 

0 0 0  

Первiсна вартiсть 1021  

Накопичена 

амортизацiя 1022 ( ) ( ) 

( ) 

Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за 

методом участi в 

капiталi iнших 

пiдприємств 1030 0 0  

iншi фiнансовi 

iнвестицiї 1035  

Довгострокова 

дебiторська 

заборгованiсть 1040  

Вiдстроченi податковi 

активи 1045 0 0  

Гудвiл 1050 0 0  

Вiдстроченi аквiзицiйнi 

витрати 1060  

Залишок коштiв у 

централiзованих 

страхових резервних 

фондах 1065  

Iншi необоротнi активи 

1090 0 0  

Усього за роздiлом I 

1095 81 324 81 308 0  

II. Оборотнi активи  

Запаси 1100 0 149 0  

Виробничi запаси 1101 

0 0 0  

Незавершене 

виробництво 1102  

Готова продукцiя 1103 

0 0  

Товари 1104 0 0  

Поточнi бiологiчнi 

активи 1110 0 0  

Депозити 

перестрахування 1115  

Векселi одержанi 1120 

0 0  

Дебiторська 

заборгованiсть за 

продукцiю, товари, 

роботи, послуги 1125 

24 70 0  

Дебiторська 

заборгованiсть за 

розрахунками:  

за виданими авансами 

1130 2 3 0  

з бюджетом 1135 87 79 

0  

у тому числi з податку 

на прибуток 1136 0 0 0  



з нарахованих доходiв 

1140  

iз внутрiшнiх 

розрахункiв 1145  

Iнша поточна 

дебiторська 

заборгованiсть 1155 33 

453 33 453  

Поточнi фiнансовi 

iнвестицiї 1160 0 0  

Грошовi кошти та їх 

еквiваленти: 1165 1 5 0  

Готiвка 1166 0 0  

Рахунки в банках 1167 

1 5 0  

Витрати майбутнiх 

перiодiв 1170 0 0  

Частка перестраховика 

у страхових резервах 

1180 0 0 0  

у тому числi в:  

резервах 

довгострокових 

зобов’язань 1181  

резервах збиткiв або 

резервах належних 

виплат 1182  

резервах незароблених 

премiй 1183  

iнших страхових 

резервах 1184  

Iншi оборотнi активи 

1190 0 0  

Усього за роздiлом II 

1195 33 567 33 759 0  

III. Необоротнi активи, 

утримуванi для 

продажу, та групи 

вибуття 1200  

Баланс 1300 114 891 

115 067 0  

 

ПАСИВ Код рядка На 

початок звiтного 

перiоду На кiнець 

звiтного перiоду На 

дату переходу на 

МСФЗ  

1 2 3 4 5  

I. Власний капiтал  

Зареєстрований 

(пайовий) капiтал 1400 

51 266 51 266 0  

Внески до 

незареєстрованого 

статутного капiталу 

1401  

Капiтал у дооцiнках 

1405  

Додатковий капiтал 

1410 0 0 0  

Емiсiйний дохiд 1411  

Накопиченi курсовi 



рiзницi 1412 0 0  

Резервний капiтал 1415  

Нерозподiлений 

прибуток (непокритий 

збиток) 1420 61 596 61 

085 0  

Неоплачений капiтал 

1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капiтал 

1430 ( ) ( ) ( ) 

Iншi резерви 1435 0 0  

Усього за роздiлом I 

1495 112 862 113 035 0  

II. Довгостроковi 

зобов’язання i 

забезпечення  

Вiдстроченi податковi 

зобов’язання 1500 0 0  

Пенсiйнi зобов’язання 

1505  

Довгостроковi кредити 

банкiв 1510 0 0  

Iншi довгостроковi 

зобов’язання 1515 796 

796  

Довгостроковi 

забезпечення 1520 0 0 0  

Довгостроковi 

забезпечення витрат 

персоналу 1521  

Цiльове фiнансування 

1525 0 0 0  

Благодiйна допомога 

1526  

Страховi резерви 1530 

0 0 0  

у тому числi:  

резерв довгострокових 

зобов’язань 1531  

резерв збиткiв або 

резерв належних 

виплат 1532  

резерв незароблених 

премiй 1533  

iншi страховi резерви 

1534  

Iнвестицiйнi контракти 

1535  

Призовий фонд 1540  

Резерв на виплату 

джек-поту 1545  

Усього за роздiлом II 

1595 796 796 0  

III. Поточнi 

зобов’язання i 

забезпечення  

Короткостроковi 

кредити банкiв 1600 0 

0  

Векселi виданi 1605 0 0  

Поточна кредиторська 

заборгованiсть за:  

довгостроковими 



зобов’язаннями 1610 0 

0  

товари, роботи, 

послуги 1615 4 5 0  

розрахунками з 

бюджетом 1620 11 22 0  

у тому числi з податку 

на прибуток 1621 0 0 0  

розрахунками зi 

страхування 1625 5 6  

розрахунками з оплати 

працi 1630 19 21 0  

одержаними авансами 

1635 445 442  

розрахунками з 

учасниками 1640  

iз внутрiшнiх 

розрахункiв 1645  

страховою дiяльнiстю 

1650  

Поточнi забезпечення 

1660 47 22  

Доходи майбутнiх 

перiодiв 1665  

Вiдстроченi комiсiйнi 

доходи вiд 

перестраховикiв 1670  

Iншi поточнi 

зобов’язання 1690 702 

718 0  

Усього за роздiлом III 

1695 1 233 1 236 0  

IV. Зобов’язання, 

пов’язанi з 

необоротними 

активами, 

утримуваними для 

продажу, та групами 

вибуття 1700  

Чиста вартiсть активiв 

недержавного 

пенсiйного фонду 1800  

Баланс 1900 114 891 

115 067 0  

0  

 

 

Керiвник Смирська 

Надiя Iванiвна  

 

 

 

Бухгалтер Герасименко 

Вiта Михайлiвна  

 

 

Дата 01.10.2018  

Пiдприємство 

Публiчне акцiонерне 

товариство 

"Долинський 

птахокомбiнат" за 

ЄДРПОУ 00443660  



Одиниця вимiру: 

тис.грн.  

Складено (зробити 

позначку "Х" у 

вiдповiднiй клiтинцi):  

Складено за П(С)БО -  

Складено за МСФЗ Х  

 

ЗВIТ ПРО 

ФIНАНСОВI 

РЕЗУЛЬТАТИ  

(Звiт про сукупний 

дохiд)  

за 9 мiсяцiв 2018 рiк  

Форма № 2 код за 

ДКУД  

Стаття Код рядка За 

звiтний перiод За 

попереднiй перiод  

1 2 3 4  

Чистий дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) 

2000 1 0 0  

Чистi заробленi 

страховi премiї 2010 0 

0  

Премiї пiдписанi, 

валова сума 2011  

Премiї, переданi у 

перестрахування 2012 ( 

) ( ) 

Змiна резерву 

незароблених премiй, 

валова сума 2013  

Змiна частки 

перестраховикiв у 

резервi незароблених 

премiй 2014  

Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) 

2050 ( 1 ) ( 0 ) 

Чистi понесенi збитки 

за страховими 

виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий:  

прибуток 2090 0 0  

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохiд (витрати) вiд 

змiни у резервах 

довгострокових 

зобов’язань 2105  

Дохiд (витрати) вiд 

змiни iнших страхових 

резервiв 2110 0  

Змiна iнших страхових 

резервiв, валова сума 

2111  

Змiна частки 

перестраховикiв в 

iнших страхових 

резервах 2112  



Iншi операцiйнi доходи 

2120 62 367  

Дохiд вiд змiни 

вартостi активiв, якi 

оцiнюються за 

справедливою вартiстю 

2121 0 0  

Дохiд вiд первiсного 

визнання бiологiчних 

активiв i 

сiльськогосподарської 

продукцiї 2122  

Адмiнiстративнi 

витрати 2130 ( 539 ) ( 

301 ) 

Витрати на збут 2150 ( 

6 ) ( 4 ) 

Iншi операцiйнi 

витрати 2180 ( 28 ) ( 26 

) 

Витрат вiд змiни 

вартостi активiв, якi 

оцiнюються за 

справедливою вартiстю 

2181  

Витрат вiд первiсного 

визнання бiологiчних 

активiв i 

сiльськогосподарської 

продукцiї 2182  

Фiнансовi результати 

вiд операцiйної 

дiяльностi:  

прибуток 2190 0 36  

збиток 2195 ( 511 ) ( 0 ) 

Доход вiд участi в 

капiталi 2200  

Iншi фiнансовi доходи 

2220 0 0  

Iншi доходи 2240 0 0  

Дохiд вiд благодiйної 

допомоги 2241 0  

Фiнансовi витрати 2250 

( 0 ) ( ) 

Витрати вiд участi в 

капiталi 2255 ( ) ( ) 

Iншi витрати 2270 ( ) ( ) 

Прибуток (збиток) вiд 

впливу iнфляцiї на 

монетарнi статтi 2275 0  

Фiнансовий результат 

до оподаткування:  

прибуток 2290 0 36  

збиток 2295 ( 511 ) ( 0 ) 

Витрати (дохiд) з 

податку на прибуток 

2300 0  

Прибуток (збиток) вiд 

припиненої дiяльностi 

пiсля оподаткування 

2305  

Чистий фiнансовий 

результат:  



прибуток 2350 0 36  

збиток 2355 ( 511 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ 

ДОХIД  

 

Найменування 

показника Код рядка За 

звiтний перiод За 

попереднiй перiод  

1 2 3 4  

Дооцiнка (уцiнка) 

необоротних активiв 

2400  

Дооцiнка (уцiнка) 

фiнансових 

iнструментiв 2405  

Накопиченi курсовi 

рiзницi 2410  

Частка iншого 

сукупного доходу 

асоцiйованих та 

спiльних пiдприємств 

2415  

Iнший сукупний дохiд 

2445  

Iнший сукупний дохiд 

до оподаткування 2450 

0  

Податок на прибуток, 

пов’язаний з iншим 

сукупним доходом 

2455 ( ) ( ) 

Iнший сукупний дохiд 

пiсля оподаткування 

2460 0 0  

Сукупний дохiд (сума 

рядкiв 2350, 2355 та 

2460) 2465 ( 511 ) ( 0 ) 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ 

ОПЕРАЦIЙНИХ 

ВИТРАТ  

 

Найменування 

показника Код рядка За 

звiтний перiод За 

попереднiй перiод  

1 2 3 4  

Матерiальнi затрати 

2500 - 2  

Витрати на оплату 

працi 2505 216 156  

Вiдрахування на 

соцiальнi заходи 2510 

49 30  

Амортизацiя 2515 34 

22  

Iншi операцiйнi 

витрати 2520 275 121  

Разом 2550 574 331  

 

IV. РОЗРАХУНОК 



ПОКАЗНИКIВ 

ПРИБУТКОВОСТI 

АКЦIЙ  

 

Назва статтi Код рядка 

За звiтний перiод За 

попереднiй перiод  

1 2 3 4  

Середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй 

2600 0  

Скоригована 

середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй 

2605 0 0  

Чистий 

прибуток(збиток), на 

одну просту акцiю 

2610 - -  

Скоригований чистий 

прибуток (збиток), на 

одну просту акцiю 

2615 - -  

Дивiденди на одну 

просту акцiю 2650  

 

 

 

Керiвник Смирська 

Надiя Iванiвна  

 

 

 

Бухгалтер Герасименко 

Вiта Михайлiвна  



XV. Проміжний звіт керівництва 

Важливих подiй, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду та якi могли б вплинути на промiжну 

фiнансову звiтнiсть, не вiдбулось. Такi негативнi фактори, як вiдсутнiсть державного контролю за 

цiнами та оплатою працi, монополiзм торгових та сервiсних структур, постiйнi попереднi платежi 

за продукцiю, необґрунтоване подорожання кредитних послуг, вiдсутнiсть паритету цiн на 

сiльськогосподарську продукцiю та зношенi матерiально-технiчнi ресурси, привели до 

недосягнення запланованих показникiв. Не минула компанiя негативного впливу стану АТО в 

державi та падiння нацiональної валюти що ускладнило повернення кредитiв. 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

Наскiльки нам вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та 

об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 10 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

Територія 
 

за КОАТУУ 2610100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 10.11 

Середня кількість 

працівників 
136 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Симона Петлюри буд. 10, м. Iвано-

франкiвськ, 76005  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2018 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 
   

первісна вартість 1001 30 30 
 

накопичена амортизація 1002 -30 -30 
 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 255411 255068 
 

Основні засоби: 1010 84761 88610 
 

первісна вартість 1011 317358 315294 
 

знос 1012 -232597 -226684 
 

Інвестиційна нерухомість: 1015 
   

первісна вартість 1016 
   

знос 1017 
   



Довгострокові біологічні активи: 1020 
   

первісна вартість 1021 
   

накопичена амортизація 1022 
   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

43 

 

43  

інші фінансові інвестиції 1035 
   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 
   

Відстрочені податкові активи 1045 
   

Гудвіл 1050 
   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 
   

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 

   

Інші необоротні активи 1090 
   

Усього за розділом I 1095 340215 343721 
 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 60990 135449 
 

Виробничі запаси 1101 3306 2191 
 

Незавершене виробництво 1102 
   

Готова продукція 1103 55081 36285 
 

Товари 1104 2603 96973 
 

Поточні біологічні активи 1110 
   

Депозити перестрахування 1115 
   

Векселі одержані 1120 
   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 17742 17543 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

323617 

 

231492  

з бюджетом 1135 5511 531 
 

у тому числі з податку на прибуток 1136 
   

з нарахованих доходів 1140 
   

із внутрішніх розрахунків 1145 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 114419 178004 
 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
   

Гроші та їх еквіваленти 1165 1982 261 
 

Готівка 1166 97 0 
 

Рахунки в банках 1167 1885 261 
 

Витрати майбутніх періодів 1170 
   

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 
   

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181    

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 
   



резервах незароблених премій 1183 
   

інших страхових резервах 1184 
   

Інші оборотні активи 1190 17493 17234 
 

Усього за розділом II 1195 541754 580514 
 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 

   

Баланс 1300 881969 924235 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 74401 74401 
 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 
   

Капітал у дооцінках 1405 168 168 
 

Додатковий капітал 1410 
   

Емісійний дохід 1411 
   

Накопичені курсові різниці 1412 
   

Резервний капітал 1415 
   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5567 -10491 
 

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435 
   

Усього за розділом I 1495 80136 64078 
 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 40 33 
 

Пенсійні зобов’язання 1505 
   

Довгострокові кредити банків 1510 
   

Інші довгострокові зобов’язання 1515 59171 61747 
 

Довгострокові забезпечення 1520 
   

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 
   

Цільове фінансування 1525 
   

Благодійна допомога 1526 
   

Страхові резерви, у тому числі: 1530 
   

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 

   

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 

   

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 

   

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 
   



Інвестиційні контракти; 1535 
   

Призовий фонд 1540 
   

Резерв на виплату джек-поту 1545 
   

Усього за розділом II 1595 59211 61780 
 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 
   

Векселі видані 1605 343 343 
 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 

   

за товари, роботи, послуги 1615 97587 60434 
 

за розрахунками з бюджетом 1620 294 8 
 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 40 
  

за розрахунками зі страхування 1625 72 22 
 

за розрахунками з оплати праці 1630 265 37 
 

за одержаними авансами 1635 108963 102877 
 

за розрахунками з учасниками 1640 
   

із внутрішніх розрахунків 1645 
   

за страховою діяльністю 1650 
   

Поточні забезпечення 1660 980 3 
 

Доходи майбутніх періодів 1665 
   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 
   

Інші поточні зобов’язання 1690 534118 634653 
 

Усього за розділом IІІ 1695 742622 798377 
 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 
   

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 

   

Баланс 1900 881969 924235 
 

 

Примітки - 

Керівник Стороженко Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Данiлова Наталiя Анатолiївна  



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 10 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2018 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 27828 64736 

Чисті зароблені страхові премії 2010 
  

Премії підписані, валова сума 2011 
  

Премії, передані у перестрахування 2012 
  

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 
  

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( -24855 ) ( -59517 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

2973 

 

5219 

 збиток 2095 ( 0 ) ( ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 

  

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 
  

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 
  

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 
  

Інші операційні доходи 2120 8437 3955 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 

  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 

  

Адміністративні витрати 2130 ( -3658 ) ( -5118 ) 

Витрати на збут 2150 ( -1754 ) ( -4362 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -11945 ) ( -919 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( ) ( ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( -5947 ) ( -1225 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 
  

Інші фінансові доходи 2220 4 66 

Інші доходи 2240 1003 31 

Дохід від благодійної допомоги 2241 
  

Фінансові витрати 2250 ( -10461 ) ( -9 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( -657 ) ( ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 
  

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290  

 

526 

 збиток 2295 ( -16058 ) ( -1137 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 
 

-69 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 

  

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350  

 

492 

 збиток 2355 ( -16058 ) ( -1206 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 
  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 
  

Накопичені курсові різниці 2410 
  

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 

  

Інший сукупний дохід 2445 
  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 
  

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 

  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 
  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -16058 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 21585 77221 

Витрати на оплату праці 2505 2195 4246 

Відрахування на соціальні заходи 2510 503 881 

Амортизація 2515 2908 4854 



Інші операційні витрати 2520 13643 7444 

Разом 2550 40834 94646 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 
  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 
  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 
  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 

  

Дивіденди на одну просту акцію 2650 
  

 

Примітки - 

Керівник Стороженко Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Данiлова Наталiя Анатолiївна  



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 10 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

28082 

 

31539 

Повернення податків і зборів 3005 
  

у тому числі податку на додану вартість 3006 2928 2267 

Цільового фінансування 3010 18 89 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 
  

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5333 52287 

Надходження від повернення авансів 3020 2225 28258 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 

 
22 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 
  

Надходження від операційної оренди 3040 
  

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 
  

Надходження від страхових премій 3050 
  

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 
  

Інші надходження 3095 255169 115324 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -158823 ) 

 

( 104090 ) 

Праці 3105 ( -2680 ) ( 2630 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -720 ) ( 778 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1926 ) ( -2749 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -33 ) ( -63 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( ) ( -24 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( -1893 ) ( 2662 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( -5618 ) ( 36550 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( -579 ) ( 21888 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( ) ( ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( -112324 ) ( -61439 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11085 -360 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

  

необоротних активів 3205 
  

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3 

 

дивідендів 3220 
  

Надходження від деривативів 3225 
  

Надходження від погашення позик 3230 
  

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 

  

Інші надходження 3250 
  

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( ) ( ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3 
 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

  

Отримання позик 3305 
  

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 

  

Інші надходження 3340 
 

342 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350 
  

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -12798 ) ( -65 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( ) ( ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -12798 277 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1710 -83 

Залишок коштів на початок року 3405 1982 204 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -11 
 

Залишок коштів на кінець року 3415 261 121 

 

Примітки - 

Керівник Стороженко Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Данiлова Наталiя Анатолiївна  



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 10 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ 

М'ЯСОКОМБIНАТ" 

за ЄДРПОУ 00451636 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 

    

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 

 
X 

 
X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 

    

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 

    

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 

    

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 

    

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 

    

Фінансові витрати 3540 X 
 

X 
 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 

    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 
    

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 

    



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 
    

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 

    

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 

    

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 

    

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 

    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 

    

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 

    

Сплачений податок на прибуток 3580 X 
 

X 
 

Сплачені відсотки 3585 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 

 
X 

 
X 

необоротних активів 3205 
 

X 
 

X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 

 
X 

 
X 

дивідендів 3220 
 

X 
 

X 

Надходження від деривативів 3225 
 

X 
 

X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 

 
X 

 
X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 
 

X 
 

X 



Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 

 
X ( ) 

необоротних активів 3260 X 
 

X 
 

Виплати за деривативами 3270 X 
 

X 
 

Витрачання на надання позик 3275 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 

    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 

 
X 

 
X 

Отримання позик 3305 
 

X 
 

X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 

 
X 

 
X 

Інші надходження 3340 
 

X 
 

X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 

 
X 

 

Погашення позик 3350 X 
 

X 
 

Сплату дивідендів 3355 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 
 

X 
 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 

 
X 

 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X 
 

X 
 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 

    

Залишок коштів на початок року 3405 
 

X 
 

X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 

    

Залишок коштів на кінець року 3415 
    

 

Примітки - 

Керівник Стороженко Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Данiлова Наталiя Анатолiївна  



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IВАНО-

ФРАНКIВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 
за ЄДРПОУ 00451636 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2018 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 74401 168 

  
5567 

  
80136 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 
        

Виправлення 

помилок 
4010 

        

Інші зміни 4090 
        

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 74401 168 
  

5567 
  

80136 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 
    

-16058 
  

-16058 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 
        



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 
        

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 
        

Накопичені 

курсові різниці 
4113 

        

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 
        

Інший сукупний 

дохід 
4116 

        

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 
        

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 
        

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 
        

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 
        

Сума чистого 4220 
        



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 
        

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 
        

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 
        

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 
        

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 
        

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 
        

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 

        

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 
        

Інші зміни в 

капіталі 
4290 

        

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 
        



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 

    
-16058 

  
-16058 

Залишок на 

кінець року 
4300 74401 168 

  
-10491 

  
64078 

 

Примітки - 

Керівник Стороженко Володимир Григорович 

Головний бухгалтер Данiлова Наталiя Анатолiївна  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 


