
 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА" 
 

1. Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія 
вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, 
що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали 
ці документи.. 
2. Інформація про емітента 
2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА" (надалі Товариство або Емітент) код ЄДРПОУ 38510606. 
2.2. Скорочене найменування: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА" 
2.3. Місцезнаходження (юридична адреса):  04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9. 
2.4. Телефон:. :.(044)-500-1605 
2.5. Факс: :.(044)-500-1605; 
2.6. Електрона адреса: tov_bkc@ ukr.net 
2.7. Дата заснування: Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА" 10 грудня 2012 року Оболонською районною в місті Києві державною 
адміністрацією за реєстраційним номером 1 069 102 0000 0295554. 
2.8. Перелік засновників:  
На момент державної реєстрації засновниками Товариства були: ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНЕШИНАЛ ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖІС» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 37001701), зареєстроване 25.02.2010р. Печерською 
районною в місті Києві державною адміністрацією  за реєстраційним номером 1 070 102 0000 
038983, що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літера А, офіс № 20. 
 2.9. Структура управління емітентом: 
До органів управління та контролю Товариства входять: 

 Загальні збори Учасників; 
 Директор; 
 Ревізійна комісія. 

2.9.1. Вищим органом товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників 
Товариства або призначених ними представників. Учасники можуть визначити представників 
на невизначений або визначений термін або для участі в конкретних зборах учасників. Учасник 
вправі в будь-який час замінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це 
інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому 
учаснику або представникові іншого учасника. 
Учасник має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Загальні 
збори Учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. 
Загальні збори Учасників Товариства обирають голову та секретаря загальних зборів Учасників  
Товариства. 
Порядок прийняття рішень Загальними зборами Учасників. 
Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники 
(представники учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати 
участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є 
учасниками Товариства.  
Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах 
Учасників за умовами, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. 

Загальні збори Учасників скликаються виконавчим органом шляхом надіслання на адресу 
Учасників листа з повідомленням про вручення, або телефаксу чи телеграми. У повідомленні 
вказується дата, місце проведення та порядок денний Зборів. Повідомлення повинно бути 
зроблене не пізніше як за 30 днів до призначеної дати проведення Зборів. У виключних 
випадках допускається повідомлення про скликання Зборів без дотримання вказаного строку. 

При скликанні Загальних Зборів Учасників шляхом надіслання повідомлень телефаксом, 
такі повідомлення будуть вважатися отриманими відповідним Учасником лише за умови 
підтвердження про таке отримання. 



 

Періодичність скликання Загальних зборів Учасників Товариства. 
Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори 
Учасників скликаються на вимогу Директора Товариства або учасників Товариства, що 
володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів від загальної кількості голосів 
учасників. 
Компетенція Загальних зборів Учасників Товариства. 
До компетенції Загальних зборів Учасників належать: 
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх 
виконання; 
б) внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства; 
в) створення і відкликання виконавчого та інших органів управління Товариством; 
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 
підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку 
розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням 
вимог , передбачених ЗУ «Про Господарські товариства» та іншими законами, визначення 
порядку покриття збитків; 
д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, 
затвердження їх статутів та положень про них; 
е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів 
управління Товариства; визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, 
створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 
є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення 
його організаційної структури; 
ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій 
та представництв; 
и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 
комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
ї) затвердження порядку розподілу та використання прибутку, нормативів та порядку 
утворення фондів Товариства;  
к) вирішення питання про виключення учасника з Товариства;  
л) призначення та звільнення Директора Товариства;  
м) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії; 
н) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до 
статутного капіталу; 
о) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів Учасників 
у випадках, передбачених законом. 
9.1.6.  До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить: 
а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх 
виконання; 
б) внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства; 
в) створення і відкликання виконавчого та інших органів управління Товариством; 
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 
підприємства, філії, представництва; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку 
розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням 
вимог, передбачених Законом України «Про Господарські товариства» та іншими законами, 
визначення порядку покриття збитків; 
д) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
е) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів; 
є) вирішення питання про виключення учасника з Товариства; 
ж) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 
комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», а також пункті «к» пункту 9.1.5. статуту, 
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у 
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.  



 

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів. 
Питання  зазначені у пункті 9.1.6. цього статуту, відносяться до виключної компетенції 

Загальних зборів Учасників, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу 
Товариства. 
2.9.2. Виконавчий орган Товариства 
Виконавчим органом Товариства є Директор, що призначається (звільняється) Загальними 
зборами Учасників, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї 
компетенції та підзвітний  Загальним зборам Учасників Товариства.  
Директор Товариства має право: 

 Діяти від імені Товариства без довіреності у відносинах з іншими підприємствами, 
установами, організаціями та фізичними особами; 

 Затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку; 
 Формувати та затверджувати штатний розклад Товариства, здійснювати прийом на 

роботу і звільняти працівників, накладати дисциплінарні стягнення, приймати рішення 
про заохочення працівників; 

 Укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та вчиняти 
юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності та доручення, відкривати та 
використовувати рахунки Товариства в банківських установах; 

 Організувати виконання рішень Загальних зборів Учасників і подавати звіти про їх 
виконання; 

 Подавати на затвердження Загальних зборів Учасників Товариства проекти кошторису 
адміністративно – господарських витрат Товариства; 

 Самостійно розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень 
встановлених цим статутом; 

 Реалізовувати інші права та виконувати обов’язки, передбачені чинними законодавством 
України; 

 приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності в межах прав, що надані йому 
Загальними зборами Товариства. 

2.9.3. Ревізійна комісія 
Контроль за діяльністю Директора Товариства  здійснює Ревізійна комісія. 
Порядок діяльності Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами Учасників 
Товариства. 
Ревізійна комісія, утворюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа або з осіб, 
що не посідають керівних посад у Товаристві в кількості 3 осіб. 
Загальні збори Учасників можуть достроково переобрати окремих членів Ревізійної комісії, а 
також Ревізійну комісію в цілому. Ревізійна комісія за дозволом Загальних зборів Учасників 
має право залучати до своєї роботи незалежних експертів. 
До завдань Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту і балансу Товариства, а також 
інші питання, що пов'язані із контролем фінансово-господарської діяльності Товариства. 

Ревізійна комісія: здійснює контроль за фінансовою і господарською діяльністю 
Товариства; перевіряє вірність та своєчасність ведення обліку та звітності; вимагає від 
посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів; користується усіма 
бухгалтерськими та  іншими документами,  вимагає особистих пояснень як у письмовій, так і в 
усній формі; направляє результати перевірок, що проведені нею Загальним зборами Учасників; 
складає висновок щодо річних звітів та балансів, без якого Загальні збори Учасників не мають 
права затверджувати звіт та баланс; має право вимагати позачергового скликання Загальних 
зборів Учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені 
зловживання посадових осіб Товариства. 
Ревізійна комісія веде протоколи усіх засідань комісії. 
На вимогу з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної 
фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного 
майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. 

2.10. Предмет та мета діяльності емітента:  
Метою Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. 
Предметом діяльності Товариства є: 
- виробництво залізобетонних плит для дорожнього будівництва. 



 

Будівництво: 
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт; 
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, 
розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво 
будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;  
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна 
експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та 
іншого призначення; 
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;  
- технічне осадження механізмів, обладнання, будівель та споруд; 
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інжирних 
комунікацій; 
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та 
документального зв'язку; 
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;  
- ремонтні та реставраційні роботи; 
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних 
робіт. 
Діяльність у галузі торгівлі і послуг: 
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими 
та господарчими товарами, експортні, імпортні операції; 
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, 
експортні, імпортні операції; 
- роздрібна та оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами; 
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки; 
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням; 
- оптова торгівля харчовими продуктами, роздрібна торгівля харчовими продуктами; 
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпортні операції з металами та металобрухтом; 
- оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями; 
- оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів; 
- оптова торгівля іграшками, продуктами хімічної промисловості та сировиною; 
- виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева; 
- зовнішньоекономічна діяльність; 
- посередницька діяльність; 
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів 
тощо; 
- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна 
торгівля; 
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
- оптова,  роздрібна  торгівля   та   реалізація,   виробництво,     переробка  та     заготівля 
- нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції; 
- надання довірчих, дилерських, дистриб'юційних послуг виробничого і невиробничого 
характеру; 
- створення оптово-роздрібними підприємств торгівлі і послуг населенню, в тому числі і 
валютних; 
- надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними суб'єктами 
господарської діяльності, як на території України, так і за її межами; 
- надання   робіт   іноземним   фізичним   особам   на   контрактній   основі   з   суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;  
- організація ділових поїздок за кодон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне 
обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл. 
Рекламно-видавнича діяльність: 
- рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції; 
- аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама; 
- виробництво і розміщення візуальної реклами; 
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси); 



 

- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації; 
- надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній; 
- видавнича діяльність; 
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, 
друкованої та іншої продукції; 
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація відео- та кінопродукції; - - надання 
поліграфічних послуг; 
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;  
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео-та кіно продукції; - - 
видавництво рекламно-інформаційних   бюлетенів; 
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій; 
- інформаційні послуги. 
Фінансово-економічна діяльність: 
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;  
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних 
ініціатив; 
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки; 
- організація підприємств лізингового типу; 
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; 
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, 
надання інформаційно-консультативних послуг. 
Виробничо-господарська діяльність: 
- розширення     та     реконструкція     діючих     підприємств     з     метою     збільшення 
конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її на ринку;  
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;  
- швейне виробництво; 
- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;  
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин; 
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними 
компонентами; 
- впровадження нових технологій, включаючи засоби по захисту навколишнього середовища; 
- впровадження   винаходів,  "ноу-хау"  у   масове   виробництво;   
- закупівля  та  реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та 
господарської продукції народних промислів та ремесел; 
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного 
продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт; 
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції послуг на основі прогресивних 
технологій; 
- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;  
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;  
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка  
та  виготовлення   інтер'єрів   громадських,   житлових  та   інших   приміщень, виробництво 
будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, видобуток та обробку 
мармуру та граніту; 
- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів 
виробництва; 
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань 
виробництва та реалізації продукції. 
Інформатика та комп'ютеризація: 
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі 
комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; 
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів 
обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку; програмне забезпечення 
(програмно-технічні робочі місця); 
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;  
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків 



 

даних та надання доступу до них на комерційній основі; 
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних і некомерційних засадах, 
надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних 
фондів; 
- залучення іноземних інвестицій. 
Купівля  та продаж власного нерухомого майна: 
- купівлю та перепродаж власного нерухомого майна – нежитлових та житлових будівель 
(багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок. 
 Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при 
наявності такого дозволу (ліцензії) відповідних державних установ. 
2.11. Розмір статутного капіталу станом на 29.10.2013 року: 10 008 500 (десять мільйонів 
вісім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок, Статутний капітал сплачено повністю 18.11.2013р. в 
сумі 10 008 500 (десять мільйонів вісім тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок. 
2.12. Розмір власного капіталу станом на 30.09.2013 року становить 94 тисячі гривень.  
2.13. Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2013 року 1 (одна) особа. 
2.14. Дані про посадових осіб органів управління емітента: 
Прізвище, ім’я, по батькові Левін Володимир Ілліч  
Рік народження 01.06.1970 р. 
Освіта Вища 
Кваліфікація Економіст 
Загальний виробничий стаж 22 роки 
Стаж роботи на даній посаді Два місяця 
Посада на основному місці роботи Директор 
Голова ревізійної комісії не обирався. 
Дані про посади посадових осіб Емітента на попередніх місцях роботи за останні п'ять 
років 
Прізвище,ім’я,п

о батькові 
Посада Організація Час роботи 

Левін 
Володимир 
Ілліч 

Директор ТОВ «КУА АНПФ «ФК 
«Партнер-капітал» 

з 01.112006 р. по 
03.07.2013 р. 

Левін 
Володимир 
Ілліч 

Фахівець з питань 
управління активами 

ІСІ 

ТОВ «КУА АНПФ «ФК 
«Перша купецька 

гільдія» 

з 04.07.2013 р. по 
03.09.2013 р. 

Левін 
Володимир 
Ілліч 

Директор ТОВ «БК «ЦЕГЛА» з 04.09.2013 р. по 
теперішній час 

Ревізійна комісія не обиралась. 
2.15. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній 
квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:  

Прізвище,ім’я,по батькові Посада Середня заробітна 
плата за ІІІ 

квартал 2013р. 

Середня заробітна 
плата за 2012 р. 

Левін Володимир Ілліч Директор 1200 грн. --- 
Болховськой Ігор Олегович Директор 1200 грн. 1200 грн. 
3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента 
3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності: станом 
на 30.09.2013р., емітент не має ліцензій. 
3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував 
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії облігацій: 
Станом на 30.09.2013р. Емітент проводить діяльність з підготовки та погодження документації 
з будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру в Святошинському районі міста 
Києва.  
3.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність 
емітент: 



 

На сьогоднішні день ринок комерційної нерухомості України вважається однією з 
найпривабливіших інвестиційних сфер. Практично всі сегменти ринку знаходяться в стадії 
зростання. Інвестори переходять з дрібних будівельних проектів до масштабних, де обсяги 
інвестицій сягають десятків мільйонів доларів. Основними інвесторами в галузі комерційної 
нерухомості є переважно українські компанії. 
Український ринок є достатньо привабливий і для іноземних інвесторів оскільки дохід на 
інвестиціях в комерційну нерухомість складає не менш 16% річних, що значно перевищує 
показники в країнах ЄС. На сьогоднішній день рівень прибутковості в сегменті торгової 
нерухомості складає не менш 17% а при інвестуванні в «кінцевий продукт» може досягти 20-
20%. Зростання ринку комерційної нерухомості обумовлено недостатнім наповнення 
пропозиціями порівняно з європейськими країнами та Росією.  
Отже ринок комерційної нерухомості України в довгостроковому плані продовжуватиме 
зростати і активно розвиватись, враховуючи те, що показники забезпечення комерційною 
нерухомість буде зростати до рівня центральноєвропейських країн.  
Галузь не має сезонного характеру виробництва. 
3.2.2. Об’єми реалізації основних видів продукції, послуг та робіт станом на 30.09.2013р. 
Станом на 30.09.2013р. господарська діяльність Емітентом не проводилась. 
3.2.3. Ринки збуту:  
Ринком збуту Емітента є ринок комерційної нерухомості України. Основними споживачами 
Емітента є юридичні та фізичні особі підприємці, що займаються роздрібною торгівлею товарів 
широкого вжитку. 
3.2.4. Основні конкуренти емітента:  
Основними конкурентами Емітента в Україні є Корпорація «Столиця», ХК «Київміськбуд», 
Компанія «Форум ДС». 
3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:  
Інвестиційна діяльність Емітентом не проводилась. 
3.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного 
капіталу: 
Емітент не володіє частками (акціями) статутного капіталу інших юридичних осіб 
3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії та представництва:  
Дочірні підприємства, філії та представництва відсутні. 
3.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: 
Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо. 
3.7. Політика щодо досліджень та розробок: Товариство не провадить самостійних досліджень 
та розробок. 
3.8. Можливі фактори ризику: Прорахунки проектних і вишукувальних організацій; різка 
зміна валютного курсу, гіперінфляція, зміни в законодавстві, погіршення економічної діяльності 
в цілому та на ринку праці, зупинка діяльності підрядних, субпідрядних та постачальних 
організацій фіскальними органами, системні та юридичні ризики, стихійні лиха (землетрус, 
пожежа та таке інше) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на 
підставі чинного законодавства. 
3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки: В 2013-2015 роках 
Емітент планує здійснювати будівництво Торгівельно-розважально-офісного центру в 
Святошинському районі міста Києва.. 
3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосовування заходів 
із санації у відношенні емітента чи його правового попередника протягом трьох років, що 
передували року проведення розміщення облігацій: Протягом трьох останніх років щодо 
емітента не було порушено провадження у справі про банкрутство, заходи із санації не 
застосовувалися. 
3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента: Емітент не має кредитних правочинів з 
банками та іншими кредитними установами. 
3.12. Фінансова звітність Емітента 
 
 
 



                    

         
Додаток  

до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 "Баланс" 
                 КОДИ 

                
Дата (рік, місяць, 

число) 2013| 01| 01 

Підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія 
"Цегла" 

 
 

за ЄДРПОУ 38510606 

Територія     Оболонський р-н   за КОАТУУ 8038000000 
Організаційно-правова форма господарювання тов   за КОПФГ 240 
Орган державного управлiння      за СПОДУ   
Вид економічної діяльності   виробництво ін.виробів із бетону    за КВЕД 23.69 
Середня кількість працівників 1 1                   
Одиниця вимiру: тис.грн.                         
Адреса:04212, м.Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 9                        

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку         V   

за міжнародними стандартами фінансової звітності             
Б А Л А Н С   

на 31 Грудня 2012 р. 
                    

           Форма №1    

Код за 
ДКУД 

1801001

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду  

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи   
 Нематеріальні активи:       

     залишкова вартiсть 010 -   -  
     первiсна вартiсть 011 -   -  

     накопичена амортизація  012    

Незавершені капітальні інвестиції 020 -   -  
 Основні засоби:   

     залишкова вартiсть 030 -   -  
     первiсна вартiсть 031 -   -  

     знос  032    
Довгострокові біологічні активи:    

     справедлива (залишкова) вартість  035 -   -  
     первiсна вартiсть 036 -   -  

     накопичена амортизація  037    

 



 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
   підприємств 

040 -   -  

   інші фінансові інвестиції 045 -   -  

 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -   -  

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -   -  

  первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -   -  

  знос інвестиційної нерухомості 057    

 Відстрочені податкові активи 060 -   -  

 Гудвіл 065 -   -  

 Iншi необоротнi активи 070 -   -  

Усього за роздiлом I 080 -   -  
   II. Оборотні активи   

  Виробничi запаси  100 -   -  

  Поточні біологічні активи 110 -   -  
  Незавершене виробництво  120 -   -  

  Готова  продукцiя  130 -   -  

  Товари 140 -   -  

 Векселі одержані 150 -   -  

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :   

   чиста реалізаційна вартість 160 -   -  

   первісна вартість 161 -   -  

   резерв сумнівних боргів 162    

 Дебіторська заборгованість за розрахунками   

    з бюджетом 170 -   -  

    за виданими авансами 180 -   -  

    із нарахованих доходів 190 -   - 

    із внутрішніх розрахунків 200 -   1

 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 -   -  

 Поточні фінансові інвестиції 220 -   -  

 Грошові кошти та їх еквіваленти:   

    в національній валюті: 230 -   -  

              у т. ч. в касі 231 -   -  

    в іноземній валюті 240 -   -  

 Інші оборотні активи 250 -   -  

Усього за роздiлом II 260 -   1
  III.Витрати майбутніх періодів 270 -   -  

  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -   -  
Баланс 280 -  1

 



Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 
   I. Власний капітал   

 Статутний капiтал 300 -   94404

 Пайовий капітал 310 -   -  

 Додатковий вкладений капiтал 320 -   -  

 Інший додатковий капітал 330 -   -  

 Резервний капітал 340 -   -  

 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 350    

 Неоплачений капітал 360   (94403)

 Вилучений капітал  370    

Усього за роздiлом I 380 -   1
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   

 Забезпечення виплат персоналу 400 -   -  

 Інші забезпечення 410 -   -  

  415 -   -  

  416    

  417 -   -  

  418 -   -  

 Цільове фінансування 420 -   -  

Усього за роздiлом IІ 430 -   -  
   IIІ. Довгостроковi забов'язання   

 Довгострокові кредити банкiв  440 -   -  

 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 -   -  

 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 -   -  

 Інші довгостроковi зобов'язання 470 -   -  

Усього за роздiлом IІІ 480 -   -  
   ІV. Поточні зобов'язання   

 Короткострокові кредити банкiв 500 -   -  

 Поточна заборгованість за довгостроковими  
 зобов'язаннями 

510 -   -  

 Векселі видані 520 -   -  

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 -   -  
 Поточні зобов'язання  за розрахунками:   

     з одержаних авансів 540 -   -  

     з бюджетом 550 -   -  

     з позабюджетних платежів 560 -   -  

     зі страхування 570 -   -  

     з оплати праці 580 -   -  

 



     з учасниками  590 -   -  

     із внутрішніх розрахунків 600 -   -  
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 -   -  

 Інші поточні зобов'язання 610 -   -  

Усього за роздiлом ІV 620 -   -  
   V. Доходи майбутніх періодів 630 -   -  

    Баланс 640 -  1
                      
1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. 
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -                            
                    

Керівник                  / Болховськой І. О. /       
  (підпис)            
Головний бухгалтер              / Болховськой І. О. /       
  (підпис)            

 
 

     

     

Додаток  
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87) 

        КОДИ 

       

Дата(рік, місяць, 
число)  2013| 1| 1 

Пiдприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Будівельна компанія "Цегла"  

за ЄДРПОУ  38510606 

Територія  Оболонський р-н      за  КОАТУУ  8038000000
Орган державного управлiння    за СПОДУ    
Організаційно-правова форма 
господарювання тов  за КОПФГ  240 

Вид економічної діяльності виробництво ін.виробів із бетону  за КВЕД  23.69 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній 
клітинці):       

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності       

Одиниця вимiру: тис.грн.        
         

Звіт про фінансові результати 
  за   2012 р.  

     Форма Код за ДКУД 1801003 

 



№2 

I. Фінансові результати  

Стаття 
Код 
рядка 

За 
звітний
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 010 -   -  

Податок на додану вартiсть 015 - -

Акцизний збiр 020 - -
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з 
доходу 

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) 035 -   -  

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 - -
Валовий :   
 прибуток 050 -   -  

 збиток 055 - -

Інші операційні доходи  060 -   -  
Доход від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 061 -   -  

Адміністративні витрати 070 - -

Витрати на збут 080 - -

Інші операційні витрати 090 - -

Витрати від первісного визнання біологічних активів та 
сільськогосподарської продукції 

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності :   
 прибуток 100 -   -  

 збиток 105 - -

Доход від участі в капіталі 110 -   -  

Інші фінансові доходи 120 -   -  

Інші доходи' 130 -   -  

Фінансові витрати 140 - -

Втрати від участі в капіталі 150 - -

Інші витрати 160 - -

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 -   -  

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

  

 прибуток  170 -   -  

 



 збиток 175 - -

Фінансові результати від припиненої діяльності після 
оподаткування та/або прибуток або збиток від 
переоцінки необоротних активів та груп вибуття 

  

  прибуток 176 -   -  

  збиток 177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 -   -  

1 2 3 4 
Фінансові результати від звичайної діяльності :   
 прибуток  190 -   -  

 збиток 195 - -

Надзвичайні :   

 доходи 200 -   -  

 витрати 205 - -

Податки з надзвичайного прибутку 210 - -

Чистий :   
 прибуток  220 -   -  

 збиток 225 - -

Забезпечення матеріального заохочення 226 -   -  

      
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)   -   

         

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За 
звітний
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 -   -  

Витрати на оплату праці 240 -   -  

Відрахування на соціальні заходи 250 -   -  

Амортизація 260 -   -  

Інші операційні витрати 270 -   -  

Разом 280 -   -  

         

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті  Код 
рядка 

За 
звітний
період 

За попередній 
період 

 



1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300    

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію     

330    

Дивіденди на одну просту акцію 340    

         

Керівник           / Болховськой І. О. /  
    (підпис)     

Головний бухгалтер        / Болховськой І. О. /  

    (підпис)     

 
 

     Додаток      

     до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4  

     (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382) 

          КОДИ 

   

Дата (рік, місяць, 
число) 2013| 1| 1 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Цегла" за ЄДРПОУ 38510606 

Територія     Оболонський р-н за КОАТУУ 8038000000 
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ   
Вид економічної діяльності виробництво ін.виробів із бетону за КВЕД 23.69 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):      

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності       
Одиниця вимiру: тис.грн.          

Звіт про рух грошових коштів 
за 2012 

        Форма №3   Код за ДКУД 1801004 
Код  

Стаття 
  

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

1 2 3 4 
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:       

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010 -   -   

Погашення векселів одержаних    015 -   -   

Покупців і замовників авансів      020 -   -   

Повернення авансів     030 -   -   

Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 -   -   

 



Бюджету податку на додану вартість   040 -   -   

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 -   -   

Отримання субсидій, дотацій    050 -   -   

Цільового фінансування        060 -   -   

Боржників неустойки (штрафів, пені)   070 -   -   

Інші надходження          080 -   -   

Витрачання на оплату:       

Товарів (робіт, послуг)        090     

Авансів      095     

Повернення авансів        100     

Працівникам      105     

Витрат на відрядження        110     

Зобов'язань з податку на додану вартість   115     

Зобов'язань з податку на прибуток      120     

Відрахувань на соціальні заходи   125     

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)  130     

Цільових внесків      140     

Інші витрачання          145 (1)   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій   150 -1 -   
Рух коштів від надзвичайних подій     160 -   -   

Чистий рух коштів від операційної діяльності    170 -1 -   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       

Реалізація: 
         фінансових інвестицій 

180 -   -   

         необоротних активів       190 -   -   

         майнових комплексів    200 -   -   

Отримані:  
         відсотки         

210 -   -   

         дивіденди     220 -   -   

Інші надходження         230 -   -   

Придбання:        -   -   

         фінансових інвестицій       240     
         необоротних 
активів      

250     

         майнових 
комплексів           

260     

 Інші платежі     270     

 Чистий рух коштів до надзвичайних подій   280 -   -   
 Рух коштів від надзвичайних подій   290 -   -   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   300 -   -   
1 2 3 4 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності        

Надходження власного капіталу   310 1 -   

 



Отримані позики          320 -   -   

Інші надходження         330 -   -   

Погашення позик         340     

Сплачені дивіденди       350     

Інші платежі          360     

Чистий рух коштів до надзвичайних подій    370 1 -   
Рух коштів від надзвичайних подій      380 -   -   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності    390 1 -   
Чистий рух коштів за звітний період      400 -   -   
Залишок коштів на початок року      410 -   -   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    420 -   -   

Залишок коштів на кінець року      430 -   -   
           

Керівник                               _________________________   
/ Болховськой І. О. 
/    

    (підпис)       

Головний бухгалтер     _________________________   
/ Болховськой І. О. 
/    

    (підпис)       

 

        
Додаток  

до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 5 
              

            Коди 

     

Дата (рік, місяць, 
число) 2013| 01| 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Цегла" 
 за ЄДРПОУ 38510606 

Територія   Оболонський р-н  за КОАТУУ 8038000000 
Орган державного 
управлiння   за СПОДУ 

  

Організаційно-правова форма господарювання тов за ОПФГ   
Вид економічної діяльності виробництво ін.виробів із бетону   за КВЕД 23.69 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):       

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності        
Одиниця вимiру: тис.грн.                    

Звіт про власний капітал 
за 2012 р. 

      
Форма № 4     

    

Код за 
ДКУД  1801005

 



Стаття Код  
Статут 
ний 

капітал 
Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладе 
ний 

капітал 

Інший 
додатко
вий 

капітал 

Резерв
ний 

капітал 

Нерозпо
ділений
прибуток 

Неопла 
чений 
капітал 

Вилуче 
ний 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Залишок на початок року 010                   
 Коригування :                     

 Зміна облікової політики 020                   
 Виправлення помилок 030                   
 Інші зміни 040                   
 Скоригований залишок на 
початок року 050                   

 Переоцінка активів :                     

 Дооцінка основних засобів 060                   
 Уцінка основних засобів 070                   
 Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080                   

 Уцінка незавершеного 
будівництва 

090                   

 Дооцінка нематеріальних  
активів 

100                   

 Уцінка нематеріальних активів 110                   
  120                   
 Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130                   

 Розподіл прибутку :                     
 Виплати власникам (дивіденди) 140                   
 Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150                   

 Відрахування до резервного 
капіталу 160                   

  170                   
 Внески учасників :                     
  Внески до капіталу 180 94404           (94404)     
 Погашення заборгованості з 
капіталу 190             1   1 

Емісійний дохід та інший 
вкладений капітал 

200                   

 Вилучення капіталу :                     
 Викуп акцій (часток) 210                   
 Перепродажа викуплених акцій 
(часток) 220                   

 Анулювання викуплених акцій 
(часток) 230                   

 Вилучення частки в капіталі 240                   

 



 Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250                   

 Інші зміни в капіталі :                     
 Списання невідшкодованих 
збитків 

260                   

 Безкоштовно отримані активи 270                   
  280                   
 Разом змін в капіталі 290 94404           (94403)   1 
 Залишок на кінець року 300 94404           (94403)   1 
              

Керівник           / Болховськой І. О. /      
    (підпис)          

Головний бухгалтер       / Болховськой І. О. /      

    (підпис)          
 

                               ЗАТВ
                               наказ

                         КОДИ  від 29

                        
Дата (рік, місяць, 

число) 
2013 1 01 

 
(у ред

Пiдприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Цегла" 

   

за ЄДРПОУ  38510606 

   

Територія    Оболонський р-н      за КОАТУУ  8038000000    

Орган державного управління        за СПОДУ               
Організаційно-правова форма господарювання       тов   за ОПФГ  240    

Вид економічної діяльності     виробництво ін.виробів із бетону      за КВЕД  23.69    

Одиниця виміру: тис. грн.                                    

ПРИМІТКИ 
до річної фінансової звітності  

         за 2012 р. Форм

                                 

I. Нематеріальні активи 

Код 
рядка 

Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +,  
уцінка -) 

Вибуло за рік Втрати 
від 

змен- 

Інші зміни

Групи нематеріальних активів 

  

первісна 
(переоцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Надійшло за 
рік 

первісної  
(переоціненої) 

вартості 

накопиченої 
аморти- 
зації 

первісна 
(переоціне-на) 

вартість 

накопи- 
чена 

аморти-
зація 

Нараховано амортизації за рік 
шення 
корис- 
ності 
за рік 

первісної  
(переоціне- 
ної) вартості 

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

Права користування природними ресурсами 010 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Права користування майном 020 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Права на комерційні позначення 030 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

 



Права на об'єкти про- мислової власності 040 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Авторське право та суміжні з ними права 050 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

  060 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Інші нематеріальні  
активи 

070 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Разом 080 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Гудвіл 090 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 

     вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) 

     вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 

З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань             (084) 

З рядка 080 графа 15   накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 
II. Основні засоби 

Код 
рядка 

Залишок на початок року 
Переоцінка 
(дооцінка +,  
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

  зносу знос зносу 
Групи основних засобів 

  

первісна 
(переоцінена) 

вартість 
знос 

Надій- 
шло за 
рік 

первіс- 
ної (пе-  
реоці- 
неної) 
вартості 

  

первісна 
(пере- 
оцінена) 
вартість   

Нарахова но 
амортизації за рік 

Втрати 
від змен- 
шення 
корис- 
ності 

первіс- ної (пе-     реоці- 
неної) вартості 

  

первісна (пере- 
оцінена) вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Земельні ділянки 100 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Інвестиційна нерухомість 105 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Капітальні витрати на поліпшення земель 110 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
Будинки, споруди та передавальні 
пристрої 120 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Машини та обладнання 130 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Транспортні засоби 140 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Інструменти, при- лади, інвентар (меблі) 150 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Тварини 160 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Багаторічні насадження 170 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Інші основні  засоби 180 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Бібліотечні фонди 190 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Тимчасові (нети- тульні) споруди 210 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Природні ресурси 220 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Інвентарна тара 230 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Предмети прокату 240 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Інші необоротні матеріальні активи 250 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -    -    

Разом 260 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

З рядка 260 графа 14   вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності        (261) 

     вартість оформлених у заставу основних засобів                 (26

     залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 

     первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів              (264) 

     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів                (2641

З рядка 260 графа 8   вартість основних засобів, призначених для продажу                 (265) 

     залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій             (2651

З рядка 260 графа 5   вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування              (266) 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду                       (267) 

З  рядка 260 графа 15   знос основних засобів,  щодо яких існують обмеження права власності              (268) 

З рядка 105 графа 14   вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю              (269) 

 



                                 

                                 
III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника 
Код  
рядка 

За рік На кінець року 
 

1 2 3 4  
Капітальне будівництво 280 -    -     
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 -    -     
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 -    -     
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 -    -     
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 -    -     
Інші 330 -    -     
Разом  340 -    -     

                                 
З рядка 340 гр. 3     капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                (341) 

      фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій                (342) 

                                 
IV. Фінансові інвестиції  

На кінець року    Найменування показника 
Код  
рядка 

За рік 
довгострокові поточні    

1 2 3 4 5    
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:                                            
асоційовані підприємства 350 -    -    -       
дочірні підприємства 360 -    -    -       
спільну діяльність 370 -    -    -       
Б. Інші фінансові інвестиції в:                                                                       
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 -    -    -       
акції 390 -    -    -       
облігації 400 -    -    -       
інші 410 -    -    -       
Разом (розд. А + розд. Б) 420 -    -    -       

                                 
З рядка 045 гр. 4 Балансу    Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені  :

:

                 
      за собівартістю                      (421) 

      за справедливою вартістю                    (422) 

      за амортизованою собівартістю                   (423) 

                                 
З рядка 220 гр. 4 Балансу    Поточні фінансові інвестиції відображені                     
      за собівартістю                       (424) 

      за справедливою вартістю                    (425) 

      за амортизованою собівартістю                   (426) 
V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код  
рядка 

Доходи Витрати 
   

1 2 3 4    
А. Інші операційні доходи і витрати                                            
Операційна оренда активів 440 -    -       
Операційна курсова різниця 450 -    -       
Реалізація інших оборотних активів 460 -    -       
Штрафи, пені, неустойки 470 -    -       
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціальнокультур- ного призначення 480 -    -       
Інші операційні доходи і витрати 490 -    -       

   
у тому числі: 
   відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х -    

   
    непродуктивні витрати і втрати  492 Х -       
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:                                            

 



асоційовані підприємства 500 -    -       
дочірні підприємства 510 -    -       
спільну діяльність  520 -    -       
В. Інші фінансові доходи і витрати                                            
Дивіденди  530 -    Х    
Проценти  540 Х -       
Фінансова оренда активів  550 -    -       
Інші фінансові доходи і витрати 560 -    -       
Г. Інші доходи і витрати                                            
Реалізація фінансових інвестицій  570 -    -       
Доходи від об'єднання підприємств 580 -    -       
Результат оцінки корисності 590 -    -       
Неопераційна курсова різниця  600 -    -       
Безоплатно одержані активи   610 -    Х    
Списання необоротних активів 620 Х -       
Інші доходи і витрати 630 -    -       

                                 
      Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)            (631) 

      Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  (632) 

З рядків 540-560 графа 4    Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності            (633) 

                                 
VI. Грошові кошти 

 
Найменування показника 

Код  
рядка 

На кінець року 
       

 1 2 3        

 Каса 640 -           

 Поточний рахунок банку 650 -           

 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -           

 Грошові кошти в дорозі 670 -           

 Еквіваленти грошових коштів 680 -           

 Разом 690 -           

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

VII. Забезпечення і резерви 
Збільшення за звітний рік 

Види забезпечень і резервів  
Код 
рядка 

Залишок  на початок 
року нараховано (створено) додаткові відрахування 

Використано у звітному році 
Сторновано 

невикористану суму у 
звітному році 

від
ін

врахо

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 -    -    -    -    -    

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 -    -    -    -    -    

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 -    -    -    -    -    

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 -    -    -    -    -    

Забезпечення наступних витрат на виконан ня зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -    -    -    -    -    

  760 -    -    -    -    -    

  770 -    -    -    -    -    

Резерв сумнівних боргів 775 -    -    -    -    -    

Разом 780 -    -    -    -    -    

                                
VIII. Запаси 

   Пер

   

Найменування показника 
Код  
рядка 

Балансова вартість на кінець року збільшення чистої варто
реалізації* 

 



1 2 3 4 5    
Сировина і матеріали 800 -    -    -       
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 -    -   -       
Паливо 820 -    -    -       
Тара і тарні матеріали 830 -    -    -       
Будівельні матеріали 840 -    -    -       
Запасні частини 850 -    -   -       
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 -    -    -       
Поточні біологічні активи 870 -    -    -       
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 -    -    -       
Незавершене виробництво 890 -    -    -       
Готова продукція 900 -    -    -       
Товари 910 -    -    -       
Разом 920 -    -    -       

З рядка 920 графа 3     Балансова вартість запасів:                     
       відображених за чистою вартістю реалізації                (921) 

       переданих у переробку                     (922) 

       оформлених в заставу                    (923) 

       переданих на комісію                     (924) 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)                      (925) 

З рядка 275 графа 4 Балансу    Балансу запаси, призначені для продажу                (926) 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
"Запаси".                             

IX. Дебіторська заборгованість 
в т. ч. за строками непогаше

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року 
до 12 місяців від 12 до 18 м

1 2 3 4 5 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 -    -    

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 -    -    

                                
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                      (951) 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                     (952) 
                                

X. Нестачі і втрати від псування цінностей  

   
Найменування показника 

Код  
рядка 

Сума 
       

   1 2 3        

   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -           

   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -           

   
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 -    
       

                              

   
Найменування показника 

Код  
рядка 

Сума 
 

   1 2 3  

   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -     

   Заборгованість на кінець звітного року:   -     

      валова замовників 1120 -     

      валова замовникам 1130 -     

      з авансів отриманих 1140 -     

   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -     

   
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -    

 
                                

XII. Податок на прибуток 

 



   
Найменування показника 

Код  
рядка 

Сума 
       

   1 2 3        

   Поточний податок на прибуток 1210 -           

   
Відстрочені податкові активи:  
   на початок звітного року 1220 -    

       

      на кінець звітного року 1225 -           

   
Відстрочені податкові зобов'язання: 
   на початок звітного року 1230 -    

       

      на кінець звітного року 1235 -           

   Включено до Звіту про фінансові результати - усього  1240           

   

у тому числі:  
   поточний податок на прибуток 1241 -    

       

      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242           

      збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243           

   Відображено у складі власного капіталу - усього  1250 -           

   

у тому числі:  
   поточний податок на прибуток 1251 -    

       

      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252           

      збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253           

                              

   
Найменування показника 

Код  
рядка 

Сума 
 

   1 2 3  

   Нараховано за звітний рік 1300 -     

   Використано за рік - усього 1310 -     

   
в тому числі на: 
   будівництво об'єктів 

1311 -    
 

      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -     

      з них машини та обладнання 1313 -     

      придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -     

      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -     

     1316 -     

     1317 -     

                                
                                
                                

XIV. Біологічні активи  
Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю  Обліковуються за справедливою вартіс

  залишок на початок року  вибуло за рік  залишок на кінець року  

Групи біологічних активів  

  первісна 
вартість 

накопи- 
чена амор- 
тизація 

надійш 
ло за 
рік  

первісна 
вартість 

накопи- 
чена амор- 
тизація  

нараховано 
аморти- 
зації за рік 

втрати від 
зменшення 
корисності 

вигоди від 
віднов- 
лення 

корисності  

первісна 
вартість  

  

накопи- 
чена амор- 
тизація 

залишок 
на 

початок 
року  

на
ді
й
ш
ло 
за 
рі
к  

зміни 
вартості 
за рік  

вибуло 
за рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Довгострокові біологічні активи    - усього 1410 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

в тому числі:                                

робоча худоба  1411 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

продуктивна худоба  1412 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

багаторічні насадження  1413 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

  1414 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

інші довгострокові біологічні активи  1415 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Поточні біологічні активи - усього 1420 -    Х -    -    Х Х -    -    -    Х -    -    -    -    

в тому числі:                                      

 



тварини на вирощу- ванні та відгодівлі  1421 -    Х -    -    Х Х -    -    -    Х -    -    -    -    

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуван ні 
та відгодівлі)  1422 -    Х -    -    Х Х -    -    -    Х -    -    -    -    

  1423 -    Х -    -    Х Х -    -    -    Х -    -    -    -    

інші поточні біологічні активи  1424 -    Х -    -    Х Х -    -    -    Х -    -    -    -    

Разом 1430 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

                                

З рядка 1430 графа 5 і графа 14  вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування            (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16   

 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 
утрачених унаслідок надзвичайних подій    (143

                                
З рядка 1430 графа 11 і графа 17    балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності     (1433)

                                
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів  

Результат від первісного визнання  Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання  

Витрати, пов'язані 
з біологічними 
перетвореннями дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість реалі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього  1500 -      -      -    -    

   у тому числі:                   

зернові і зернобобові  1510 -      -      -    -    
  з них: 
   пшениця  

1511 
-      -      -    -    

   соя 1512 -      -      -    -    

соняшник  1513 -      -      -    -    

ріпак  1514 -      -      -    -    

цукрові буряки (фабричні)  1515 -      -      -    -    

картопля  1516 -      -      -    -    

плоди (зерняткові, кісточкові)  1517 -      -      -    -    

інша продукція рослинництва  1518 -      -      -    -    

додаткові біологічні активи рослинництва  1519 -      -      -    -    

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього  1520 -      -      -    -    

   у тому числі:                   

приріст живої маси - усього  1530 -      -      -    -    
   з нього:  
   великої рогатої худоби  

1531 
-      -      -    -    

  свиней  1532 -      -      -    -    

молоко  1533 -      -      -    -    

вовна 1534 -      -      -    -    

яйця  1535 -      -      -    -    

інша продукція тваринництва  1536 -      -      -    -    

додаткові біологічні активи тваринництва  1537 -      -      -    -    

продукція рибництва  1538 -      -      -    -    

  1539 -      -      -    -    

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом  1540 -      -      -    -    

                                

Керівник                                           

    (підпис)                    
                                
Головний бухгалтер                                      

 



    (підпис)                    
 

 
 

                  

          

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) бухга

обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової зв
                  

                 
Дата (рік, м

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Цегла" за ЄДРПОУ  

Територія     Оболонський р-н за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання тов за КОПФГ  

Вид економічної діяльності   виробництво ін.виробів із бетону за КВЕД  

Середня кількість працівників 1 1                   
Адреса, телефон 04212, м.Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 9, 
0445001604                                                   

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати             
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)   

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку          

за міжнародними стандартами фінансової звітності           

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 30 Вересня 2013 р. 

                  

             
Форма 
№1   Код за 

Актив 
Код 
рядка

На початок звітного 
періоду  

На кінець звіт

1 2 3 4

   I. Необоротні  активи    

Нематеріальні активи 
1000 

-   
     первiсна вартiсть 1001 -   

     накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -   

Основні засоби 1010 -   
     первiсна вартiсть 1011 -   

     знос  1012   

Інвестиційна нерухомість 1015 -   
     первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 -   

 



     знос інвестиційної нерухомості 1017   

Довгострокові біологічні активи 1020 -   
     первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів 1021 -   

     накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022   
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030 -   

інші фінансові інвестиції 1035 -   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -   

Відстрочені податкові активи 1045 -   

Гудвіл 1050 -   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -   

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 -   

Iншi необоротнi активи 1090 -   

Усього за роздiлом I 1095 -   
   II. Оборотні активи    

Запаси 
1100 

-   

     Виробничі запаси 1101 -   
     Незавершене виробництво  1102 -   

     Готова  продукцiя  1103 -   

     Товари 1104 -   

Поточні біологічні активи 1110 -   

Депозити перестрахування 1115 -   

Векселі одержані 1120 -   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 -   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
    за виданими авансами 

1130 -   

    з бюджетом 1135 -   

    у тому числі з податку на прибуток 1136 -   

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 -   
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

1145 1 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -   

Поточні фінансові інвестиції 1160 -   

Гроші та їх еквіваленти 1165 -   

     Готівка 1166 -   

     Рахунки в банках 1167 -   

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 -   

Усього за роздiлом II 1195 1 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -   

Баланс 1300 1 
                  

Пасив 
Код 
рядка

На початок 
звітного періоду На кінець звіт

1 2 3 4

   I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 
1400 

94404 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 -   

Капітал у дооцінках 1405 -   

Додатковий капітал 1410 -   

     Емісійний дохід 1411 -   

     Накопичені курсові різниці 1412 -   

 Резервний капітал 1415 -   

 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 -   

 Неоплачений капітал 1425 (94403) 

 Вилучений капітал  1430   

Інші резерви 1435 -   

Усього за роздiлом I 1495 1 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення    

Відстрочені податкові  зобов'язання 
1500 

-   

Пенсійні зобов'язання 1505 -   

Довгострокові кредити банкiв  1510 -   

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -   

Довгострокові забезпечення 1520 -   

     Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 -   

Цільове фінансування 1525 -   

     Благодійна допомога 1526 -   

Страхові резерви 1530 -   
   у тому числі: 
     резерв довгострокових зобов'язань 

1531 -   

     резерв збитків або резерв належних виплат 1532 -   

     резерв незароблених премій 1533 -   

     інші страхові резерви 1534 -   

Інвестиційні контракти 1535 -   

 



Призовий фонд 1540 -   

Резерв на виплату джек-поту 1545 -   

Усього за роздiлом IІ 1595 -   
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банкiв 
1600 

-   

Векселі видані 1605 -   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
     довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -   

     товари, роботи, послуги 1615 -   

     розрахунками з бюджетом 1620 -   

     у тому числі з податку на прибуток 1621 -   

     розрахунками зі страхування 1625 -   

     розрахунками з оплати праці 1630 -   

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 -   

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 -   

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -   

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  1650 -   

Поточні забезпечення 1660 -   

Доходи майбутніх періодів 1665 -   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -   

Інші поточні зобов'язання 1690 -   

Усього за роздiлом ІII 1695 -   
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 -  
                  

Керівник                  
/ Левін В. І. 
/      

  (підпис)          

Головний бухгалтер              
/ Левін В. І. 
/      

    (підпис)          

 
      Додаток 1 

      до Національного положення  

      (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

      "Загальні вимоги до фінансової  
      звітності" 
        КОДИ 

       
Дата(рік, місяць, 

число) 2013 10 1

 



Пiдприємство  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна 
компанія "Цегла" за ЄДРПОУ 38510606 

  (найменування)     

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
  за   9 Місяців 2013 р. 

      
Форма 
№2 Код за ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ    

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -   -  

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 продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -

Валовий : 2090    

 прибуток   -   -  

 збиток 2095 - -
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 -   -  
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 -   -  

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 -   -  

Адміністративні витрати 2130 (16) -

Витрати на збут 2150 - -

Інші операційні витрати 2180 - -
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 2190    

 



 прибуток   -   -  

 збиток 2195 (16) -

Дохід від участі в капіталі 2200 -  -  

Інші фінансові доходи 2220 101 -  

Інші доходи 2240 -   -  

Дохід від благодійної допомоги 2241 -   -  

Фінансові витрати 2250 - -

Втрати від участі в капіталі 2255 - -

Інші витрати 2270 - -

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 -   -  

Фінансовий результат до оподаткування: 2290    

 прибуток    85 -  

 збиток 2295 - -

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -   -  

Чистий фінансовий результат: 2350    

 прибуток    85 -  

 збиток 2355 - -
           

II. СУКУПНИЙ ДОХІД   

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -   -  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -   -  

Накопичені курсові різниці 2410 -   -  
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 -   -  

Інший сукупний дохід 2445 -   -  

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -   -  
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -   -  
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 85 -  
           

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ   

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 -   -  

 



 

Витрати на оплату праці 2505 -   -  

Відрахування на соціальні заходи 2510 -   -  

Амортизація 2515 -   -  

Інші операційні витрати 2520 16 -  

Разом 2550 16 -  
           

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ   

Назва статті  Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600    

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 -   -  
           

Керівник           / Левін В. І. /    
    (підпис)       

Головний бухгалтер       / Левін В. І. /    

    (підпис)       

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) 
розміщення 
4.1. Рішення про відкрите (публічне) розміщення прийнято на загальних зборах учасників 
Товариства від 29.10.2013 року – Протокол № 06/2013. 
4.2. Параметри емісії: 
а) характеристика облігацій: іменні, дисконтні, забезпечені, такі що вільно обертаються; 
Вид додаткового забезпечення: Страхування фінансових ризиків непогашення основної суми  
боргу. 
Страховик: Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕМІНЬ" Код 
за ЄДРПОУ: 24559002, місцезнаходження 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 19 Б, кімната 33, 
зареєстроване ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03.10.1996 року. 
Розмір забезпечення становить 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів) гривень. 
Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №1001179-14-01-
13 від 29.10.2013 року. 
Строк і порядок виконання договору 
Виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування 
на підставі: 1) заяви про виплату від особи, що одержує відшкодування (третьої особи), 2) 
страхового акту, що складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що 
визначається страховиком, 3) документів, що підтверджують місце, час, причини та інші 
обставини настання страхового випадку та розмір завданих збитків, 4) копії Договору купівлі 
облігацій, 5) документів, що підтверджують невиконання страхувальником договірних 
зобов’язань, 6) документів, що підтверджують розмір збитків, понесених третьою особою, 7) 
письмової вимоги третьої особи до страхувальника, 8) договору страхування, 9) інших 
документів, що дають змогу встановити характер та причини страхового випадку, розмір 
завданого збитку. Доцільність надання таких документів вирішується страховиком. 
Розмір страхового відшкодування визначається страховиком, виходячи із суми шкоди, 
заподіяної третім особам в результаті настання страхового випадку, та розраховується 
відповідно до умов договору страхування. В будь-якому випадку розмір страхового 
відшкодування не може перевищувати розміру відповідальності страховика, визначеної 
умовами договору страхування. 
Шкода, заподіяна третій особі, пов’язана із порушенням її прав внаслідок неотримання сум 
коштів, яке б особа отримала, якби її права не було порушено, визначається: у розмірі 
номінальної вартості облігацій, за якими страхувальником не виконано зобов’язання (частина 
зобов’язань) перед третіми особами відповідно до рішення про відкрите (публічне) розміщення 
облігацій, яке було прийняте загальними зборами учасників страхувальника (29.10.2013 р. – 
Протокол 06/2013). 
При настанні страхового випадку страхове відшкодування дорівнює розміру шкоди, заподіяної 
третім особам в результаті настання страхового випадку у межах відповідальності страховика  
за вирахуванням: сплаченої страховиком частки страхового відшкодування, несплаченої 
страхувальником частини страхового платежу. 
Страховик в будь-якому разі не відшкодовує витрати страхувальника по відшкодуванню сум: 
штрафів, пені, упущеної вигоди, моральної шкоди і т. ін., навіть якщо відшкодування таких 
витрат встановлено рішенням суду або узгоджено між страхувальником та третіми особами, 
яким заподіяно шкоду. 
Страховик може здійснити виплату частки страхового відшкодування у розмірі до 50 % 
попередньо встановленого збитку, якщо остаточний розрахунок розміру страхового 
відшкодування не може бути здійснений у встановлені строки. 



 

 Якщо в момент настання страхового випадку відповідальність страхувальника була також 
застрахована у кількох страхових компаній, про що страхувальник повідомив страховика до 
настання страхового випадку, то страховик виплачує страхове відшкодування в розмірі, 
пропорційному відношенню страхової суми за договором страхування до загальної суми 
сукупної відповідальності по всім укладеним цим страхувальником договорам страхування. 
Якщо грубе порушення вимог нормативних документів, що регулюють діяльність 
страхувальника, сприяло виникненню або збільшенню нанесення шкоди третім особам, 
страховик має право знизити розмір страхового відшкодування до 30% або відмовити в його 
виплаті. 
Виплата страхового відшкодування здійснюється безпосередньо третім особам, а у випадку 
якщо (з письмової згоди страховика) страхувальник сам компенсував збитки за шкоду, 
заподіяну третім особам, виплата страхового відшкодування здійснюється страхувальнику, 
після надання доказу зроблених витрат (розписки третьої особи в одержанні компенсації збитку 
та відмовлення від претензій до страхувальника). 
Страхувальник або особа, що одержала страхове відшкодування, зобов'язана протягом 30 
робочих днів повернути страховику здійснене страхове відшкодування або відповідну його 
частину, якщо з'являться обставини, внаслідок яких вона повністю або частково втрачає права 
на його отримання, в т. ч. якщо виявилось, що подія не є страховим випадком. При порушенні 
строків повернення страхового відшкодування страхувальник або особа, яка одержала страхове 
відшкодування, сплачує страховику пеню у розмірі 0,01% від суми неповерненого страхового 
відшкодування за кожну прострочену добу. 
Страховик зобов’язаний: протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасного здійснення страхового відшкодування; протягом 14 робочих днів після отримання 
всіх необхідних документів, які підтверджують факт настання страхового випадку, прийняти 
рішення про виплату страхового відшкодування (або відмову у виплаті, про що письмово 
повідомити страхувальника з обґрунтуванням причин відмови на протязі 10 робочих днів з 
моменту прийняття рішення про відмову у виплаті); здійснити виплату страхового 
відшкодування протягом 30 робочих днів після прийняття рішення про його виплату; днем 
виплати страхового відшкодування є день списання грошей з поточного рахунку страховика. 
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування 
шляхом сплати Застрахованій особі пені у розмірі 0,01 % від суми несплаченого страхового 
відшкодування за кожну прострочену добу, але не більше 10 % суми страхового 
відшкодування. 
Між емітентом та страховиком відсутні  відносин контролю, укладених правочинів. 
Фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за 2012 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 



 

 



  



 

 
 
 



 



 
 
 
  

 



 



 
  
 
 



 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК.  

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кремінь »засновано в 1996 році в м. Кременчук. 

2003 переведено в м. Донецьк. 

2004 - 13.12.2012 р. юридична адреса підприємства м. Донецьк, вул. Університетська, 89/217. 

З 14.12.2012 р. юридична адреса м. Київ, вул. Інститутська, 19 б, к.33 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Фінансова звітність, що додається, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - “МСФЗ”).  

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів:  

- методу нарахування;  

- безперервності діяльності.  

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня - національна валюта України.  

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисяч гривень з одним десятковим знаком після коми. 

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності  

З 1 січня 2012 року Компанія прийняла МСФЗ (IFRS) 1 “ Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності ”.   

Перша фінансова звітність Компанії складається на 31 грудня 2012 року.  

Порівняльній інформації складалася на 31 грудня 2011 року. 

На 01.01.12 р. проведена трансформація статей балансу згідно МСФЗ. 

Статті балансу (активи, зобов”язання)  були оцінені відповідно до критеріїв  признання,  перекласифіцировані.  

Основні засоби 

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої 

амортизації та збитків від знецінення. 

У разі якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі 

компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів. 

Наступні ремонти включаються до балансової вартості активу або відображаються окремо як актив, тільки якщо ймовірно, що є 

майбутні економічні вигоди, що відносяться до цього активу, і вартість активу може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на 

ремонт і техобслуговування відображаються у звіті про доходи, витрати (Звіт про фінансові результати) в тому періоді, в якому 

вони виникли. Витрати на реконструкцію і модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються. Прибуток або збиток 

від списання або вибуття відображається на рахунках прибутків або збитків по мірі виникнення. 

Власні активи 

До складу необоротних активів належать: 

- Основні засоби; 

- Інвестиційна нерухомість; 

- Незавершені капітальні інвестиції 

На обліку є об'єкт основних засобів не введений в експлуатацію - Нежитлове приміщення. 

Станом на 01.01.2012 проведено оцінку об'єкта. Результати дооцінки відображені на рахунку 44. 

Експертиза проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 

9793/10 від 16.07.2010 р виданими Фондом державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з експертної 

оцінки майна, майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07.2000 р., № 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р., Свідоцтва № 279 від 12.06.2012г., виданого 

Донецьким науково-дослідним інститутом судової експертизи. 

Інвестиційна нерухомість. 

Підприємство застосовує модель справедливої вартості. 

Станом на 01.01.2012 проведено оцінку об'єкта Інвестиційної нерухомості. Результати дооцінки відображені на рахунку 44. 

Експертиза проведена оцінювачем Ермоловою Н.В. (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 9789/10 від 16.07.2010 р. № 

9793/10 від 16.07.2010 р виданими Фондом державного майна України, Сертифікатами на право проведення робіт з експертної 

оцінки майна, майнових і немайнових прав бізнесу № 1782 від 15.07. 2000 р., № 654 від 28.10.1996 р., свідоцтво про реєстрацію 

в Державному реєстрі оцінювачів № 3708 від 14.07.2005г, № 3552 від 07.07.2005 р, Свідоцтва № 279 від 12.06.2012г., виданого 

Донецьким науково-дослідним інститутом судової експертизи . 

У составі основних засобів підприємства є об’єкти, які повність амортизовані( мають залишкову вартість - нуль грн.).  



 

На нашу думку, проводити оцінку цих засобів не має сенсу ( не є доцільним) як с фінансової точки зору, так і з приводу 

використання трудових ресурсів.  

У состав цих засобів входять: комп’ютерна техніка, меблі , які за своєю загальною вартістю не є більше  5-10 тисяч грн.( сума в 

межах суттєвості), але використовуються у діяльності підприємства. 

Амортизація 

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх 

корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а 

для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його 

готовності до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується. Амортизація не нараховується на об'єкти не 

введені в експлуатацію (не використовуються). Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів надані таким 

чином: 

Назви груп основних засобів Коди 
рахунків 

Строки корисного 
використання (рік) 

Земельні ділянки  101 - 

Будівлі та споруди 

ОЗ у орендованих приміщеннях 

ОЗ не готові до експлуатації 

 

103 

 

20 

Інвестиційна нерухомість 103 20 

Обладнання (сейфи)  104,106 5 

Меблі та вбудовувані елементи обладнання 106 4 

Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби 
зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми 
(крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або 
програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні 
системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та 
засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому 
числі сотові)) 

 106 3 

Транспортні засоби 105  8 

Інструменти, прилади, інвентар (кулери, холодильники, обігрівачі, інше) 106 4 

Нематеріальні активи  

Придбані нематеріальні активи відображаються у  фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої 

амортизації і збитків від знецінення.  

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як витрати по мірі їх 

виникнення. 

Амортизація по нематеріальних активах нараховується по методу рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного 

терміну їх корисного використання і відбивається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання 

нематеріальних активів складає 4 роки у зв'язку з технічним, технологічним, комерційним і іншими типами старіння. 

Довгострокові фінансові інвестиції. 

Довгострокові фінансові активи згідно МСФЗ 32,39 обліковуються за первісною вартістю (собівартістю). Ці активи не є 

ринковими і визначити їх справедливу вартість не представляється можливості. 

Операції в іноземній валюті. 

Операції в іноземній валюті переводяться в українську гривню, по валютних курсах, що діяли на дати здійснення операцій. 

Грошові активи та зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що 

діяв на звітну дату. Курсові різниці, що виникають в результаті переведення в іноземну валюту, відображаються у складі 

прибутку чи збитків. 

Фінансові інструменти 

Компанія має наступні фінансові активи: дебіторська заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу. 

Позики та дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість являють собою не котирувані на активному ринку фінансові активи, що передбачають одержання 

фіксованих або піддаються визначенню платежів. Такі активи первісно визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується 



 

на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення угоди. Після первісного визнання позики та дебіторська 

заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки 

відсотка, за вирахуванням збитків від їх знецінення. На 31.12.2012 р. не була проведена оцінка по амортизаційної вартості, тому 

що вся дебіторська заборгованість поточна і найближчим часом буде погашена. До позик та дебіторської заборгованості 

відноситься дебіторська заборгованість за операціями страхування (основний вид діяльності). 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою фінансові активи, які навмисно були визначені в цій категорії. При 

первісному визнанні такі активи оцінюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо 

відносяться до здійснення угоди. 

Грошові та прирівняні до них кошти. 

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівку, поточні та кореспондентські рахунки, короткострокові депозити в 

банках. 

На 31.12.12 

  
всього у тому числі в іноземній валюті 

Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 
та 240) 88 385,4 3 014,0 

зокрема:на поточних рахунках 2 429,8 146,4 

Вклади в банках (депозити), у тому числі (назва 
банківської установи): 85 940,1 2 867,6 

готівка в касі 15,5 0,0 
Акціонерний капітал і дивіденди. 

Компанія емітувала тільки прості акції, які відображаються у складі власних коштів. 

Дивіденди за поточний період не нараховувалися і не виплачувалися. 

Резерви 

Резерв під майбутні виплати співробітникам формуються у вигляді Резерву відпусток. 

Резерв розраховано, як середньомісячний фонд оплати праці. 

Резерв сумнівних боргів нараховується тільки на звітну дату (на 31 грудня) для складання річного звіт, використовуючи 

коефіцієнт сумнівності. 

Страхові резерви. 

Згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 року N 3104 «Про 

затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя» компанія нараховує та веде облік наступних резервів: резерв незароблених премій; резерв заявлених, але не виплачених 

збитків; резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 

Резерв незароблених премій-метод "1/365" - "pro rata temporis"; 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені - метод фіксованого відсотка (10%); 

Розміщення страхових резервів на 31.12.12р. 

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду, із них: 186295,80 

технічних резервів 186295,80 

у тому числі резерви незароблених премій 121608,50 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 55,80 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені 64631,50 

 
Частка перестраховиків у страхових резервах” (на кінець звітного періоду) 

Частка перестраховиків у страхових резервах (рядок 416) 45058,10 

у тому числі частка перестраховиків у резервах незароблених премій 45052,30 



 

частка перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків 5,80 

Оподаткування. 

Податок на прибуток розрахований згідно чинного Податкового кодексу України. Податок на прибуток відображається у складі 

збитку за поточний період. 

Податкові різниці підприємство не нараховує. Тому що МСФЗ 12 «Податки на прибуток» передбачає нарахування тільки 

тимчасових податкових різниць, з причини особливості оподаткування страхових компаній, виникають тільки постійні 

податкові різниці. На  цій підставі відстрочені податкові активи та зобов'язання в балансі відсутні. 

Дохід. 

Основний дохід підприємства - дохід від надання послуг страхування. 

Нараховується в момент настання відповідальності страховика. 

Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартість. 

Операційна оренда. 

Операційна оренда - оренда, при якій не відбувається істотного перенесення всіх ризиків і вигод, пов'язаних з володінням 

активу. Орендні платежі при операційній оренді відображаються у складі витрат, доходів по періодам нарахування. 

Витрати. 

Всі витрати відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування (тобто в момент їх здійснення). 

Основні статті витрат: 

- Собівартість - страхові виплати; прямі витрати, пов'язані із здійсненням страхової діяльності; 

- Адміністративні витрати - оренди, утримання адмінапарату, послуги зв'язку, юридичні послуги; 

- Витрати на збут - реклама, посередницькі послуги, резерв сумнівних боргів. 

- Інші витрати – благодійність, безнадійна заборгованість, резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв 

збитків, які виникли, але не заявлені. 

 

 

 

Голова Правління                                                                  І.В. Феленко 

 

Головний бухгалтер                                                              О.М.Боярченко 

 



 

 
б) кількість облігацій у емісії: Загальна кількість облігацій – 170 000 (сто сімдесят тисяч) 
штук іменних дисконтних облігацій. 
в) номінальна вартість облігації: Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 (одна 
тисяча) гривень. 
г) загальна номінальна вартість розміщення облігацій: 170 000 000,00 (сто сімдесят 
мільйонів) гривень.. 
д) форма існування облігацій: Бездокументарна.  
е) серії емісії облігацій: Серія А, порядкові номери: 000 001 – 170 000. 
4.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій:  
Метою використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій є розробка 
проекту будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру (10% від залучених ресурсів), 
будівництво Торгівельно-розважально-офісного центру (60% від залучених ресурсів), 
придбання земельних ділянок для будівництва Торгівельно-розважально-офісного центру (30% 
від залучених ресурсів), у тому числі опосередковане, через придбання корпоративних прав 
будівельних компаній або інших підприємств цієї галузі, обладнання яких дозволяє 
виготовляти залізобетонні конструкції для будівництва. Керівництвом емітента буде в 
оперативному порядку прийматися рішення про співвідношення прямих закупівель обладнання 
та придбання корпоративних прав з урахуванням вартості такого обладнання та вартості 
корпоративних прав з метою мінімізації витрат та отримання найбільшої вигоди. Джерелом 
погашення позики є власні кошти та кошти, що будуть отримані в результаті господарської 
діяльності після сплати обов’язкових платежів та розрахунків з бюджетом. 
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД 
РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ, НА ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНОГО 
КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА, А ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. 
4.4. Права, що надаються власникам облігацій: 
- права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках 
цінних паперів; 
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; 
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам 
розміщення. 
4.5. Порядок розміщення облігацій: Емітент буде проводити публічне розміщення облігацій.  
4.5.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:  
Розміщення емітованих цінних паперів здійснюється Емітентом самостійно виключно на ПрАТ 
«Українська фондова біржа», згідно Правил та Регламенту біржі, яка знаходиться за адресою, м. Київ, 
пров. Рильський 10 на підставі Договору про організацію розміщення цінних паперів від 29.10.2013. 
Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 09.12.2013 року. Дата закінчення 
укладання договорів з першими власниками облігацій – 28.02.2014 року включно. 
4.5.2. Можливість дострокового закінчення розміщення: У випадку, якщо на запланований обсяг 
облігацій укладено договори з першими власниками облігацій та облігацій повністю оплачені 
власниками до настання дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Збори 
учасників Емітента приймають рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими 
власниками облігацій, затверджують результати укладання договорів з першими власниками облігацій, 
затверджують результати відкритого (публічного) розміщення облігацій та звіт про відкрите (публічне) 
розміщення облігацій. 
4.5.3. Найменування андеррайтера: 
Емітент не користується послугами андеррайтера.  
4.5.4. Порядок оплати облігацій: 
4.5.4.1. Запланована ціни продажу облігацій під час розміщення:  
Запланована ціна продажу дисконтних облігацій встановлюється нижче номінальної вартості, і 
становить 640,95 (шістсот сорок грн. 95 коп.) грн. за одну облігацію. Фактична ціна продажу 
облігацій при розміщенні визначається на біржі та керується при цьому попитом та ринковими 
умовами під час укладання договорів з першими власниками облігацій. Фактична ціна продажу 
облігацій вказується в біржовому контракті, і не може бути меншою за заплановану ціну 
продажу облігацій, але не більшою за номінальну. 
4.5.4.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій: 



 

Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України. 
4.5.4.3. Найменування і реквізити банківської установи та номера поточного рахунку, на 
який вноситиметься оплата за облігації:  
Покупець облігацій повинен не пізніше 3-х (трьох) банківських днів після дати реєстрації 
біржового контракту на ПрАТ «Українська фондова біржа» перерахувати на рахунок ПрАТ 
«Українська фондова біржа» №26506001077626 в КРВ ПАТ КБ “Хрещатик”, МФО 300670, 
загальну ціну придбаних облігацій, визначену біржовим контрактом. 
ПрАТ «Українська фондова біржа» не пізніше наступного робочого дня після отримання від 
Обслуговуючого банку інформації, що підтверджує факт повної оплати облігацій за біржовими 
контрактами: 
-перераховує суму оплачених облігацій на рахунок Емітента, визначений біржовим контрактом. 
-забезпечує подання до Центрального депозитарію інформації, на підставі якої Центральний 
депозитарій здійснює переказ облігацій з рахунку в цінних паперах Емітента на рахунки в 
цінних паперах депозитарних установ з подальшим зарахуванням прав на облігації на рахунки 
в цінних паперах перших власників. 
Розрахунок за облігації здійснюється без дотримання принципу «поставки проти оплати». 
4.5.4.4. Термін оплати облігацій: 
Оплата здійснюється юридичними особами – за рахунок коштів, що надходять у їх 
розпорядження після сплати всіх податків, обов’язкових платежів та відсоткових ставок; 
фізичними особами – за рахунок особистих коштів. Для здійснення операцій з облігаціями 
власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача і повідомити 
реквізити цього рахунку Емітенту або іншій особі, з якою укладено договір купівлі-продажу 
облігацій. Після оплати облігацій в термін, встановлений біржовим контрактом на придбання 
облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю або належним чином 
уповноваженій особі покупця облігації у кількості, встановленій біржовим контрактом. Термін 
оплати облігацій встановлюється відповідно до умов біржового контракту, але не пізніше 
28.02.2014 року включно.   
4.6. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у 
власників після закінчення терміну розміщення та, якщо така можливість передбачена, 
порядок викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп: 
Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій 
можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, без будь-яких 
обмежень. Право власності на придбані облігації виникає згідно статті 5 Закону України "Про 
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" 
з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах при умові їх повної 
оплати. 
Строк обігу облігацій –починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення 
облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію розміщення облігацій та триває по 09.12.2020 року  
включно.  
Викуп облігацій Емітентом не передбачено. 
4.7. Порядок погашення облігацій 
4.7.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій: 
Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України на підставі реєстру, який 
отримує Емітент від ПАТ «НДУ», який складений на дату, що передує початку погашення 
облігацій, та надається на дату початку погашення. 
Дата початку погашення – 10.12.2020 року. 
Дата закінчення погашення –30.04.2021 року. 
Погашення здійснюється за номінальною вартістю облігацій в національній валюті України. 
Інформація для складання зазначеного реєстру власників облігацій формується після 
закінчення операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Сформований 
реєстр  власників облігацій надається депозитарієм ПАТ «НДУ» Емітенту до 10-ї години дня 
початку погашення.  
Емітент переказує грошові кошти на грошовий рахунок відкритий Центральним депозитарієм у 
Розрахунковому центрі для здійснення грошових розрахунків з власниками облігацій. Центральним 
депозитарієм подається до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів з рахунку 
Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на рахунки депозитарних установ 



 

відповідно до даних реєстру, складеного на дату початку погашення. Депозитарні установі 
перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування 
рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій, а у випадку, якщо у депозитарної установи 
відсутній розрахунковий рахунок власника облігацій, або депонують  отримані грошові кошти на 
відокремленому рахунку Емітента до отримання інформації від власника облігацій про наявність у 
нього розрахункового рахунку. 
4.7.2. Можливість дострокового погашення облігацій: 
Можливість дострокового погашення облігацій не передбачена. 
4.7.3. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення  облігацій: У разі, 
якщо у депозитарної установи відсутній розрахунковий рахунок власника облігацій, або рахунок 
вказано не вірно депозитарна установа повідомляє про надходження грошових коштів власника 
облігацій та депонує отримані грошові кошти на відокремленому рахунку Емітента до отримання 
інформації від власника облігацій про наявність у нього розрахункового рахунку. Після отримання від 
власника облігацій інформації про наявність у нього розрахункового рахунку депозитарна установа 
перераховує грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в 
цінних паперах, укладених з власниками облігацій.  
4.8. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним 
дефолту. 
4.8.1. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам 
облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого 
вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт в спосіб 
публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п’яти робочих днів після 
прийняття  вищим органом управління відповідного рішення. 
4.8.2. В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним 
законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом 
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 
4.8.3. В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам 
облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії Емітент в разі настання 
страхового випадку звертається до Страховика для отримання страхового відшкодування. Страхове 
відшкодування виплачується СТРАХОВИКОМ в протягом 30 робочих днів після прийняття 
рішення про його виплату. 
4.9. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: Емітент не проводив розміщення 
облігацій. 
4.10. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності членів 
виконавчого органу цього емітента: 
У власності членів виконавчого органу частки в статутному капіталі емітента відсутні. 
4.11. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%: 
 
№ 

Назва Код ЄДРПОУ Місцезнаходження 

 
Частка в С/Ф 

грн. 
 

Частка в С/Ф 
% 

1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"ІНІЦІАТИВА – ФІНАНС" 

(ідентифікаційний код 
юридичної особи 35364718, 
реєстраційний код за ЄДРІСІ 

133874) 
 

35364718 04655, м. Київ, вул. 
Полярна, буд. 20, літера 
А 

10 008 500,00 100% 

 
 
4.12. Відомості про депозитарій: Депозитарій Публічне акціонерне товариство «Національний 
Депозитарій України» (НДУ) (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711) зареєстроване 
Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.05.1999 року, номер 



 

запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 074 120 
0000 010655 здійснює діяльність згідно Законодавства України. Адреса 04107, Київ, вул. 
Б.Гринченка, 3, тел. (044) 279-12-49 (044) 377-72-69. 
4.13. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: 
-Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА" – Левін Володимир Ілліч. 
- Зацерковна Тетяна Миколаївна Генеральний Директор тов «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», код за 
ЄДРПОУ 24263164, місцезнаходження якого: 01033, місто Київ, вулиця Гайдара, будинок 27, 
офіс 5, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 1525, видане за 
рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, строком (терміном) дії до 
23.12.2015 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, видане 
19.03.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строком дії: з 
19.03.2013р. по 23.12.2015р. 
4.14. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких 
продавалися або продаються цінні папери цього емітента: Цінні папери емітента на 
біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах не оберталися. 
4.15. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення 
розміщення облігацій: Емітент укладав Договір про організацію розміщення цінних паперів 
від 29.10.2013., з ПрАТ «Українська фондова біржа», яка знаходиться за адресою, м. Київ, пров. 
Рильський 10, код за ЄДРПОУ 14281095. 
4.16. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ОБСЯГ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО 
РОЗМІЩЕННЯ, ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА. 
 
 
 
Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕГЛА"    
 
              _________________ Левін В.І. 
 
 
 
 
Генеральний директор ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» 
 
 
       ________________ Зацерковна Т.М 
 


