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Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 
щодо річної фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД», 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.   

Адресат 
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для загальних зборів                             

учасників, наглядової ради та керівництва ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для 
оприлюднення (розміщення) на власному сайті ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД» та подання до державних органів (у законодавчо-встановлених випадках). 

 

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Думка аудитора 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД», код за ЄДРПОУ: 01377190, адреса Товариства: 36002, 
Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, буд. 107, що складається з: 

 Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  
 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  
 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3) за 2020 рік;  
 Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  
 Приміток до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2020 рік;  
 Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик 

за 2020 рік.  
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом 
на 31 грудня 2020 року, його  фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО) та відповідає 
вимогам чинного законодавства України.  

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 
Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 
застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Товариством 
концептуальної основи – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство 
здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні 
діяльність Товариства супроводжується ризиками. 

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне 
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на 
економіку України та операційну діяльність Товариства. 

Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів 
України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в 
Україні зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання.  

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД» ідентифікував суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів 



3 
 

здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про 
безперервність функціонування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності,  
враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними 
прогнозами розвитку світової та національної економіки. 

Зазначена інформація Товариством  розкрита належним чином у фінансовій звітності складеної станом 
на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи – Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий). 

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з 
достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути 
результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і 
зможуть бути оцінені. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань.  

Інша інформація  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок 
з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності 
нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої 
невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час 
аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 
включити до звіту. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, 
за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», в особі відповідальних посадових осіб, несе 
відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №-996-XIV з наступними 
змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Товариством та подається разом з фінансовою звітністю; 

- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а 
також доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності 
діяльності.  

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 
- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та 

господарських фактів; 
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 
- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки 
у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  
• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік та за 2019 рік. 
• Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2020 рік;  
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• Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 
2020 рік;   

• Звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік. 
• Статутні, реєстраційні документи; 
• Протоколи, накази; 
• Матеріали інвентаризації; 
• Фінансова інформація Товариства; 
• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що 
впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та 
витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати 
компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено 
найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
компанії.  

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора», МСА 720  «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить 
перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, 
при аудиті фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 
фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх 
оцінок, здійснених управлінським персоналом  ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», а також оцінку загального 
подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються 
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року №-2258-VIII (з наступними змінами та доповненнями), Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХІV (зі 
змінами та доповненнями), Закону України «Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю» 
від 06.02.2018 року №2275-VІІI (зі змінами та доповненнями), Міжнародних  стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів 
аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням 
АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють 
діяльність господарських товариств.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТЗДВ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД», також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому.  

Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 
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Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для 
висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 
або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю; 

 • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний 
сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку 
щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звіту аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, 
так, щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  Ми описуємо ці питання в нашому звіті 
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонео публічне розкриття такого 
питання, або коли за вкрай оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати 
його корисність для інтересів громадськості. 

ІІ. ЗВІТ  ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Інформація про Товариство 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (далі – 
Товариство), створене та діє згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» від 06.02.2018 року №-2275-VIII (із наступними змінами та доповненнями) та іншими 
законодавчими актами.  

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі 
своїм найменуванням.  

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 
документами, рішеннями. 
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Станом на 31.12.2020 року відокремлені підрозділи по ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД» відсутні. 

Основні відомості про Товариство 

Повна назва Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПОЛТАВТРАНСБУД»    

Скорочена назва Товариства: ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» 
Організаційно-правова форма 
Товариства:  ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва Товариства: «ПОЛТАВТРАНСБУД» 
Ознака особи: Юридична 
Форма власності: Приватна 
Код за ЄДРПОУ: 01377190 
Місцезнаходження: 36002, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, будинок 107 
Дата державної реєстрації: 29 грудня 1993 року 
Номер запису в ЄДР: Номер запису: 15881450000009768; Дата запису: 22 березня 2011 року 
Місцезнаходження реєстраційної справи: Виконавчий комітет Полтавської міської ради 
Дані про юридичних осіб, правонаступником 
яких є зареєстрована юридична особа: повне 
найменування, ідентифікаційний код 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВТРАНСБУД»,  
код ЄДРПОУ: 01377190 

Розмір статутного (складеного) капіталу 
станом на 31.12.2020 р.: Розмір : 3315341,24 грн. 

Перелік засновників (учасників) 
юридичної особи, у тому числі частки 
кожного із засновників (учасників); 
прізвище, ім'я, по батькові за наявності), 
країна громадянства, місце проживання, 
якщо засновник – фізична особа; 
найменування, країна резидентства, 
місцезнаходження та ідентифікаційний 
код, якщо засновник – юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОЛТАВТРАНСБУД", Код ЄДРПОУ: 34204745, 
Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 36002, Полтавська обл., 
місто Полтава, вул.Європейська, будинок 107, Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 699984,60 ТАРАСЕНКО АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, Країна громадянства: 
Україна, Місцезнаходження: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, 
ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 81, квартира 51, Розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 3316,83 СЛУЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ, Країна 
громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 36000, Полтавська обл., місто 
Полтава, ВУЛИЦЯ ЛІДОВА, будинок 9, квартира 7, Розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 4934,44 СІБІР КАТЕРИНА ІЛЬЇЧНА, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 
МИРУ, будинок 7, квартира 60, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4118,22 
МОНЧЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36022, Полтавська обл., місто Полтава, ПРОВУЛОК 
ЛОМАНИЙ, будинок 38-А, квартира 18, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
2671,27 ЗАБЕРЕЖНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, Країна громадянства: 
Україна, Місцезнаходження: Україна, 36030, Полтавська обл., місто Полтава, 
ВУЛИЦЯ САККО, будинок 16, квартира 25, Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 2300,26 КОЗИЧКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 
ЛЕНІНА, будинок 74, квартира 118, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
2263,18 ГОРДІЄНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ПРОВУЛОК 
РИБАЛЬСЬКИЙ, будинок 22, квартира 7, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
1892,15 ГИРИЧ КАТЕРИНА ЯКІВНА, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36030, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 
САККО, будинок 16, квартира 6, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4971,54 
ЛАНДАРЬ ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 38723, Полтавська обл., Полтавський р-н, село 
Петрівка, ВУЛИЦЯ КОНДРАТКА, будинок 1, Розмір внеску до статутного фонду 
(грн.): 4266,62 СЕРДЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Країна громадянства: 
Україна, Місцезнаходження: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, 
ВУЛИЦЯ В.ТИРНІВСЬКА, будинок 39/91, квартира 58, Розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 331,00 БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна 
громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 36029, Полтавська обл., місто 
Полтава, пров.Федорова Євгена Академіка, будинок 7, Розмір внеску до статутного 
фонду (грн.): 1292636,03 МАЛЯРЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА, Країна громадянства: 
Україна, Місцезнаходження: Україна, 36029, Полтавська обл., місто Полтава, 
ПРОВУЛОК ПОДОРОЖНИЙ, будинок 9, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 
331,00 МАЛЯРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, 
Місцезнаходження: Україна, 36029, Полтавська обл., місто Полтава, 
пров.Подорожний, будинок 9, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1291324,10  
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Інформація про кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) юридичної особи, у 
тому числі кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) її засновника, якщо засновник - 
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності), країна громадянства, місце 
проживання, а також повне найменування та 
ідентифікаційний код (для резидента) 
засновника юридичної особи, в якому ця особа 
є кінцевим бенефіціарним власником 
(контролером), або інформація про відсутність 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи, у тому числі 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) її засновника 

БЄЛАШОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Україна., Україна, 36029, Полтавська 
обл., місто Полтава, пров.Федорова Євгена Академіка, будинок 7. Тип 
бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки 
статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній 
особі: 38.98; МАЛЯРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, Україна., Україна, 36029, 
Полтавська обл., місто Полтава, пров.Подорожний, будинок 9. Тип 
бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки 
статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній 
особі: 38.94  

Види діяльності Товариства: 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); 
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну;  
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;  
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням;  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах;  
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

Відомості, отримані в порядку 
інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань та 
інформаційними системами державних 
органів 

13.03.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880; 
30.09.1992, 480, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
УПРАВЛІННЯ У М. ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 43142831, 
(дані про взяття на облік як платника податків);  
13.03.1991, 1627020052, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, УПРАВЛІННЯ У М. ПОЛТАВІ, ДПІ У М. ПОЛТАВІ (М. ПОЛТАВА), 
43142831, 52, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)  

Назва установчого документа 
Товариства: Статут 

Дата останніх змін до Статуту 
Товариства: 

Статут від 12 вересня 2019 року (Протокол  №4 загальних зборів учасників від 
12.09.2019 р.). 
Статут від 30 червня 2020 року (Протокол №03-06 загальних зборів учасників від 
30.06.2020 р.). 

Вищий орган управління Товариства: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ 
Виконавчий орган управління 
Товариства: 

ДИРЕКЦІЯ: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНИ ДИРЕКЦІЇ 

Орган нагляду Товариства: НАГЛЯДОВА РАДА 

Керівник, головний бухгалтер, кількість 
працівників: 

Генеральний директор – Шандиба Сергій Анатолійович   
Головний бухгалтер – Каришена Олена Анатоліївна 
Середня кількість працівників –  244 чоловіка 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме: 
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 
 Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік та за 2019 рік; 
 Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2020 рік;  
 Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 рік.  

 

Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість 
яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського 
персоналу Товариства. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 
аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг та інших стандартів, що стосуються 
підготовки аудиторського висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року №2258-VIII (з наступними змінами та 
доповненнями), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІV 
(з наступними змінами та доповненнями), "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" 
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від 06.02.2018 року №2275-VIII (з наступними змінами та доповненнями) та Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською 
палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової 
звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення 
аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у 
фінансовій звітності Товариства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, 
встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Міжнародними 
стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю 
(моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні 
узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних 
стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, 
встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з 
метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній 
фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання 
оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом 
тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також 
оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду 
перевірки. Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 
якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки 
матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, 
методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 
 
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів 
на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 
Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (НП(С)БО) та Облікової політики ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (Наказ              №1-
ОП від 03 січня 2019 року, дія якого продовжена на 2020 рік). 

Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, складена станом на кінець останнього дня звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», а також оцінку загального подання фінансових звітів 
в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають 
на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що 
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в 
первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 

 
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності 

 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно 
подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та нормативними вимогами щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Аудиторською перевіркою було охоплено 
повний пакет річної фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2020 року. 

В Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року своєчасно та представлялась до 
відповідних контролюючих органів. Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням               
журнально-ордерної форми, що базується на принципах нагромадження даних первинних документів 
безпосередньо у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При даній формі обліку використовують 
журнали-ордери, реєстри і допоміжні відомості. 
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Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних 
органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у 
Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової 
політики на 2020 рік. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік в Товаристві 
протягом 2020  року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.99 року (з наступними змінами та доповненнями), 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування 
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств 
та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 (з наступними змінами та 
доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, 
а саме: Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а також Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій від 30.11.1999 року № 291.  

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською 
перевіркою встановлено, що необоротні активи ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» на 31.12.2020 року становлять 
– 87549 тис грн. 

Балансова вартість необоротних активів ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 2020 та 
2019 років: 

Необоротні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Нематеріальні активи(тис грн) 335 438 +103 

Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) 75179 26221 -48958 
Основні засоби(тис грн) 51170 59925 +8755 

Інші довгострокові фінансові інвестиції(тис грн) 50 50 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість(тис грн) 1333 915 -418 

Інші необоротні активи(тис грн) 0 0 0 
Разом 128067 87549 -40518 

Розкриття інформації щодо обліку запасів 

Аудит даних запасів Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, ведеться згідно 
обраній концептуальній основі, а саме: Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.  

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію 
активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року №879 з наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства становлять – 
280977 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 

Запаси ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним 
чином:       

Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Запаси (тис грн), в т.ч.: 184197 280977 +96780 
Виробничі запаси(тис грн) 11602 10051 -1551 
Незавершене виробництво(тис грн) 172594 266603 +94009 
Товари(тис грн) 1 4323 +4322 
Разом 184197 280977 +96780                                                     

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості  
 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік 
дебіторської заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Національним 
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.  

Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про інвентаризацію 
активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги становить – 3080 тис грн, дебіторська заборгованість за виданими 
авансами – 5561 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахункаи з бюджетом – 191 тис грн, інша поточна 
дебіторська заборгованість – 6395 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 
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Дебіторська заборгованість ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 
представлена наступним чином:                                                                         

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги(тис грн) 2896 3080 +184 

Векселі одержані(тис грн) 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 
виданими авансами(тис грн) 0 5561 +5561 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом(тис грн) 18 191 +173 

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн) 4759 6395 +1636 
Разом 7673 15227 +7554 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 
 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає обраній концептуальній основі, а саме: 
Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а також чинному законодавству України. 

Порушень в обліку грошових коштів не виявлено.  
За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.  
Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів – 6720 тис 

грн.  
Гроші та їх еквіваленти ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:                                                                             
Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 4116 6720 +2604 
Готівка 0 0 0 
Рахунки в банках 4116 6720 +2604 

 

Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів 
 

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства 
станом на 31.12.2020 року становлять – 35751 тис грн.; витрати майбутніх періодів Товариства станом на 
31.12.2020 року становлять – 109 тис грн.  Облік оборотних активів та витрат майбутніх періодів ведеться 
вірно, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та до «Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій» від 30.11.1999 року № 291. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.  

Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 
2020 та 2019 років становлять:                                                             

Інші оборотні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Інші оборотні активи(тис  грн) 32221 35751 +3530 
Витрати майбутніх періодів(тис  грн) 142 109 -33 
Разом 32363 35860 +3497 

 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності 
 

Бухгалтерський облік та оцінка поточних та довгострокових зобов'язань здійснюється відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291.  

Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині поточних зобов'язань та поточних забезпечень 
станом на 31.12.2020 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами 
звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства 
України.   

Фактичні дані про поточні зобов'язання та поточні забезпечення Товариства вірно відображені у 
статтях балансу (код рядків 1600-1690). 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року – 15802 
тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2020 
року – 0 тис. грн.; векселі видані станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн.; короткострокові кредити банків 
станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
станом на 31.12.2020 року – 580 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування станом на 31.12.2020 року – 167 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
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з оплати праці станом на 31.12.2020 року – 893 тис. грн.,  поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами станом на 31.12.2020 року – 214763 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками станом на 31.12.2020 року – 86 тис. грн.; інші поточні зобов’язання станом на 
31.12.2020 року – 169933 тис. грн. 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 року – 3717 тис. грн.  
Поточні зобов’язання та поточні забезпечення ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 31 грудня 2020 

та 2019 років представлені наступним чином:                                                                             

Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Короткострокові кредити банків(тис грн) 0 0 0 
Векселі видані(тис грн) 881 0 -881 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями(тис грн) 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, 
роботи, послуги(тис грн) 8722 15802 -7080 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом(тис грн) 1064 580 -484 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування(тис грн) 173 167 -6 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці(тис грн) 814 893 +79 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами(тис грн) 192063 214763 +22700 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками(тис грн) 86 86 0 

Поточні забезпечення(тис грн) 2772 3717 +945 
Інші поточні зобов’язання(тис грн) 132676 169933 +37257 
Разом 339251 405941 +66690 

 

Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в 
ІІ розділі "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та 
даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.   

Фактичні дані про довгострокові зобов'язання та довгострокові забезпечення Товариства вірно 
відображені у статтях балансу (код рядків 1500-1525). Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2020 
року – 0 тис. грн.; інші довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2020 року – 0 тис. грн.; довгострокові 
забезпечення станом на 31.12.2020 року – 4073 тис. грн. 

Довгострокові зобов’язання та довгострокові забезпечення ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» станом на 
31 грудня 2020 та 2019 років представлені наступним чином:                                                                             

Довгострокові зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 
Довгострокові кредити банків(тис грн) 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання(тис грн) 0 0 0 
Довгострокові забезпечення(тис грн) 4690 4073 +617 
Разом 4690 4073 +617 

 
Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків 
(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

 

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 
 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, 
правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку 
рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».  

Відповідно до діючого Статуту ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», статутний капітал, станом на 31 грудня 
2020 року, становить 3 315 341,24 грн. (три мільйони триста п’ятнадцять тисяч триста сорок одна гривня 
двадцять чотири копійки). Зареєстрований статутний капітал сформовано в повній мірі; неоплачений капітал 
станом  на 31.12.2020 року по Товариству відсутній. 

Розподіл часток в зареєстрованому статутному капіталі між учасниками Товариства станом на 
31.12.2020 року є наступним:  
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Склад учасників Товариства Вартість частки (грн.) Відсоток в зареєстрованому 
статутному капіталі (%) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОЛТАВТРАНСБУД" (34204745) 699 984,60 21,1135 

Бєлашов Сергій Володимирович 1 292 636,03 38,9895 
Гирич Катерина Яківна 4 971,54 0,1500 
Гордієнко Юрій Вікторович 1 892,15 0,0571 
Забережний Володимир Миколайович 2 300,26 0,0694 
Козичко Іван Васильович 2 263,18 0,0683 
Маляренко Валерій Іванович  1 291 324,10 38,9500 
Маляренко Інна Вікторівна 331,00 0,0100 
Монченко Микола Петрович 2 671,27 0,0806 
Сердюк Олександр Васильович 331,00 0,0100 
Сібір Катерина Ільїчна 4 118,22 0,1242 
Слуцький Костянтин Григорович 4 934,44 0,1488 
Тарасенко Андрій Євгенович 3 316,83 0,1000 
Ландарь Інна Олександрівна 4 266,62 0,1287 

Всього: 3 315 341,24 100,00 
 

Зареєстрований статутний капітал Товариства протягом 2020 року змінювався. В лютому місяці 2020 
року відбулося зменшення статутного капіталу, шляхом вилучення його частки на суму 335 тис. грн. 
(334658,76 грн.), у відповідності до заяв учасників про вихід із Товариства. 

 

Розподіл часток в зареєстрованому статутному капіталі між учасниками Товариства станом на 
01.01.2020 року є наступним:  

 
 

Склад учасників Товариства Вартість частки (грн.) Відсоток в зареєстрованому 
статутному капіталі (%) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОЛТАВТРАНСБУД" (34204745) 368 450,40 10,0945 

Гирич Катерина Яківна 4 971,54 0,1362 
Гордієнко Юрій Вікторович 1 892,15 0,0518 
Забережний Володимир Миколайович 2 300,26 0,0630 
Козичко Іван Васильович 2 263,18 0,0620 
Маляренко Валерій Іванович 1 077 866,74 29,5306 
Монченко Микола Петрович 2 671,27 0,0732 
Савченко Лідія Омелянівна 4 897,34 0,1342 
Сердюк Тетяна Вікторівна 222 227,78 6,0884 
Сібір Катерина Ільїчна 4 118,22 0,1128 
Слуцький Костянтин Григорович 4 934,44 0,1352 
Тарасенко Андрій Євгенович 3 316,83 0,0909 
Перцюх Наталія Олексіївна 785 673,82 21,5253 
Трибрат Олена Олексіївна 785 673,82 21,5253 
Ратійов Дмитро Миколайович 19 908,42 0,5454 
Калінін Дмитро Олександрович 19 908,41 0,5454 
Ландарь Світлана Миколаївна 334 658,76 9,1687 
Ландарь Інна Олександрівна 4 266,62 0,1169 

Всього: 3 650 000,00 100,00 
 

Станом на 31.12.2020 року та станом на 01.01.2020 року будь-які привілеї або обмеження щодо вище 
вказаних часток в зареєстрованому статутному капіталі Товариства – не існує.  

Кожний із учасників Товариства має однакові права стосовно своєї частки в зареєстрованому 
статутному капіталі. 

Станом на 31.12.2020 року та станом на 01.01.2020 року розмір відображеного у фінансовій звітності 
зареєстрованого статутного капіталу Товариства відповідає розміру, який заявлений у статутних документах. 
Зареєстрований статутний капітал сформовано в повній мірі; неоплачений капітал по Товариству відсутній. 

Станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого капіталу, згідно з даними фінансової звітності 
(які аудитор підтверджує) наступна:  

 Зареєстрований статутний капітал – 3 315 тис. грн.; 
 Сплачений статутний капітал – 3 315 тис. грн.; 
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу – відсутні; 
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 Неоплачений капітал – відсутній. 
Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 8279 тис грн. та станом на 31.12.2020 

року склав 12458 тис грн.   

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного 
року, тис грн. 

На кінець звітного 
року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3650 3315 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 
Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 - - 
Накопичені курсові різниці 1412 - - 
Резервний капітал 1415 546 546 
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 8279 12458 
Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Усього 1495 12475 16319 

 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій 
звітності і відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 
31.12.2020 року складають: 
Необоротні активи 87549 тис. грн. Довгострокові забезпечення 4073 тис. грн. 
Оборотні активи 338784 тис. грн. Поточні зобов’язання (забезпечення) 405941 тис. грн. 
РАЗОМ  активи 426333 тис. грн. РАЗОМ  зобов’язання 410014 тис. грн. 

Чисті активи: РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 16319 тис. грн. 
 

ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття) – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов’язання і забезпечення + Поточні 
зобов’язання і забезпечення + Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття). Тобто, вартість чистих активів дорівнюють Розділу І «Власний капітал» балансу. 

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 16319 тис. грн. 
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 12475 тис. грн. 
Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2019-2020 р. р. (станом на 31.12.2020 р.: 16319 тис. 

грн. > 3315 тис. грн.; станом на 01.01.2020 р.: 12475 тис. грн. > 3650 тис. грн.) є більшою суми скоригованого 
статутного капіталу Товариства (відповідає вимогам ст. 144 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивільного кодексу України 
/зі змінами та доповненнями/), і розмір статутного капіталу Товариства за 2019-2020 р. р. в повній мірі 
забезпечений чистими активами підприємства. 

Вартість чистих активів по Товариству, станом на 31.12.2020 року, визначена відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

Аналіз фінансового стану 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 
31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3), 
Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад 
значущих облікових політик за 2020 рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась 
на підставі розрахунків наступних показників: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 
На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,01213 0,01655 
2. Коефіцієнт загальної ліквідності           >1 0,67310 0,83456 
3. Коефіцієнт структури капіталу <1 27,57042 25,12495 
4. Коефіцієнт  фінансової стійкості (або 
незалежності, або автономії) 0,5 … 1,0 0,03500 0,03828 
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Інформація про пов’язаних осіб 
 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із 
запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а 
також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо 
наявності або відсутності таких операцій. 

 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:  
 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 
перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
 асоційовані компанії; 
 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
 близькі родичі особи, зазначеної вище; 
 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 
відсоток голосів у Товаристві; 
 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 
суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

 

Аудитори підтверджують, що керівництвом Товариства достовірно розрита інформація, щодо 
пов’язаних осіб Товариства за 2020 рік. Пов’язані сторони включають учасників, управлінський персонал та 
близьких членів їх сім’ї, асоційовані компанії та компанії під спільним контролем власників. 

 

Протягом 2020 року пов’язаними особами Товариства були: 
1. Участники товариства станом на 31.12.2020 року: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОЛТАВТРАНСБУД" (код 
ЄДРПОУ: 34204745), Бєлашов Сергій Володимирович, Гирич Катерина Яківна, Гордієнко Юрій 
Вікторович, Забережний Володимир Миколайович, Козичко Іван Васильович, Маляренко Валерій 
Іванович, Маляренко Інна Вікторівна, Монченко Микола Петрович, Сердюк Олександр 
Васильович, Сібір Катерина Ільїчна, Слуцький Костянтин Григорович, Тарасенко Андрій 
Євгенович, Ландарь Інна Олександрівна. 

2. Участники товариства станом на 01.01.2020 року (які не включені до пункту 1): Савченко Лідія 
Омелянівна, Сердюк Тетяна Вікторівна, Перцюх Наталія Олексіївна, Трибрат Олена 
Олексіївна, Ратійов Дмитро Миколайович, Калінін Дмитро Олександрович, Ландарь 
Світлана Миколаївна. 

3. Управлінський персонал та близькі члени їх сім’ї: 
3.1.Дирекція Товариства станом 31.12.2020 року: Генеральний директор Шандиба Сергій 
Анатолійович, заступник генерального директора Тарасенко Андрій Євгенійович, члени дирекції –  
Козичко Іван Васильович, Сердюк Тетяна Вікторівна та Нога Андрій Павлович. 
3.2.Дирекція Товариства станом 01.01.2020 року (які не включені до пункту 3.1): Калінін Сергій 
Олександрович, Ратійов Дмитро Олександрович, Левенець Юрій Ростиславович.  
3.3.Наглядова рада Товариства станом 31.12.2020 року: Голова наглядової ради Маляренко Валерій 
Іванович, член наглядової ради Ковтун Вікторія Володимирівна. 
3.4. Наглядова рада Товариства станом 01.01.2020 року (які не включені до пункту 3.3): Перцюх 
В’ячеслав Іванович.  

4. Юридичні особи:  
4.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАСТЕКС-ПМЛ» (код ЄДРПОУ: 
41474757). 
4.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВІБУД» (код ЄДРПОУ: 
37238012).  
4.3. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 22868414). 
 

Операції з юридичними особами, що пов’язані з Товариством в 2020 році: 
Пов’язана особа Інформація про особу Опис операцій з пов’янами  

юридичними особами 
Сума,  

тис. грн. 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ПЛАСТЕКС-ПМЛ» 

Країна реєстрації: 
Україна 

купівля-продаж основних засобів  8 156,8 
купівля-продаж будівельних 
матеріалів  2 582,5 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВІБУД» 

Країна реєстрації: 
Україна 

оренду офісних приміщень та 
експлуатаційні витрати  228,5 

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Країна реєстрації: 
Україна послуги банку на суму  39,5 
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Операцій з пов’язаними сторонами, що виходять за межі звичайної господарської діяльності 
Товариства протягом 2020 року не відбувалось. Товариство не здійснювало операцій з пов’язаними особами, 
які могли б призвести до суттєвого погіршення фінансового стану Товариства протягом звітного періоду. 

Події після дати балансу 
 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення 
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у 
зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про 
ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після 
дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий 
стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою 
і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність 
яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів 
здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського 
персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог 
МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, 
які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання 
безперервно продовжувати діяльність.  

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня. 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 
юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та 
обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань,                                         
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

 

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 
зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.  

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України                                                             
та нормативно-правових актів  
 

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання 
розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та 
перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та 
аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 
інформацією не встановлено. 

Інформація що не є фінансовою звітністю та Звітом аудитора щодо неї  
 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок 
з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності 
нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. 

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті керівництва Товариства за 2020 рік - 
складеного відповідно до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями).  

Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті керівництва представлена користувачам з 
метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, 
про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних 
планів розвитку компанії.  Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією 
наведеною у Звіті керівництва і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення.  
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Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 
включити до звіту. 

Твердження про незалежність 
 

Ми є незалежними по відношенню до ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» згідно Кодексу Етики 
Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та 
етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий 
партнер і персонал аудиторської фірми, який приймав участь в перевірці Товариства: 

1) не мав прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що 
перевіряється; 

2) не мав особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що 

перевіряється; 
4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 
5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта 

господарювання, що перевіряється; 
6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких 

послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора; 
7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності. 
Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року №2258 (зі 
змінами та доповненнями). 
 

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
 
 
 
Ключовий партнер з аудиту                      м.п. ____________________ Чирва  Дмитро Васильович                         
(сертифікат аудитора серії А №-001199, 
виданий на підставі рішення Аудиторської  
палати України №14 від 28.04.1994 року)                
 

Дата: 30 квітня 2021 року 
 

Основні відомості про аудиторську компанію: 
 

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів: 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ  
«ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 

Скорочена назва підприємства: ПП АК «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» 
Ознака особи: Юридична 
Ідентифікаційний код юридичної особи 
(код за ЄДРПОУ): 21326993 

Юридична адреса: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, 
квартира 11 

Адреса фактичного місцезнаходження: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, 
квартира 11 

Свідоцтво  про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів: № 0238 від 26.01.2001 року № 98 
Свідоцтво  про відповідність системи 
контролю якості: 

№-0244 Рішення АПУ №-347/8 від 29.06.2017 року  
видане Аудиторською Палатою України 

Відповідність реєстру аудиторів, що 
мають право здійснювати аудит 
підприємств, що становлять суспільний 
інтерес: 

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 

Місцезнаходження: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Братська, будинок 5, 
квартира 11 
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Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 
 

Дата та номер договору на проведення аудиту: 02 квітня 2021 року №0204-4/4Р   
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 02 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року 
Дата складання аудиторського висновку: 30 квітня 2021 року 
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luull OliiaHcost tHgectuuri 035 50 50

,IloerocrpoxoBa .{e6iToDcbKa 3a6oproBat r icrb 040 I 333 915
BiAcrpo.reui noAarxoei aKTlrBr.r 045

lHrui ueo6oporrri aK'rrrsrr 090
Ycroro 3a po3lli.'rorr I 095 r28067 875,19
IL O6opolrri arlrlBrl
3anacl.r f n

r 100 184191 280971

BrrpodHu.ri 3anacrr 0t I 1602 t0051
He:laseDueue B14p06nr.rurBo 02 172591 266603
Toeapu 04 4323
floro.+li 6iororiqrri ax'nul4 l0
fle6ilopcrxa ta6oproearricrb 3a npo.uyxuiro, ronapu, p06oru,
nocJ'ryfI{

It25 2896 3080

le6ircpcrxa 3a6oproBaHicrE, 3a po3pax)'nKaMr.:
sa nHaaHuMl.l aBaHcalM14

I 130 556 I

3 60a)KeroM 35 18 l9l
y roMy .l4crti r fioltarKy rra npu6y-r'or< b

Irillru noro.] Ha nc6iToDcbKa 3a6oproBaH icrb 55 47 59 6395
lloro,lHi rbirrancosi iHeecrnuii 60
fpouri ra ix crceiBareHTr.i 65 4t t6 6l)0
Paxqrrn n 6aHxax 67 41 16 672t)
Burparu val'i6\"ruix repioAiB 70 142 109
lutui o6oporHi axrnnu 90 32221 1575 I
Ycuoro ra porailonr Il 95 228349 333784
III. Hco6opo'rrri anrntrn, yrpulrynarri AJrrr lrpoaariy, .t'a

lp_ynn ul6y'rla 1200 0 (,

Fa,ranc l 300 356116 426333
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Ilpuuirrcu 4o 6anaHcy
T OBAPTTC TBA 3 AOAATKOB OIO BIAII OBIAAIbHI C TIO

dIOJITABTPAHCEYA> :a 2020 pin

Toeapucrno 3 AoAarKoBoro ei-qnoeiAa,rsHicrro "flolraerpauc6yil," (uaaa:ri Tonapucreo a6o

fli4nprlerr,lcrao) n sniruo*ry 2020 poui npoBoAnrro o6rir :ri4Ho BI4Mof Haqiosam'uux flolorxeHs

(cran4aprir) 6ycrzr:rrepcbKoro o6rixy /Hfl(C)EO/.

IHSopr'.raqix npo Tonapncrno :

BAPI4CTBO 3 AOAATKOBOIO BIANOBIAANbHICTIO
IOJITABTPAHCEYA)

AB (IIOJ'IIABTPAHCEYA>Ha14MeH!tsaHHq IODI4.{Hr{t{Ot OCOOLT

o BA P 14 CTBO 3 AOllATi{O BO tO B IAfiOB IAAI b H ICT tO

Hasea xrpu.qu.*roi oco6rr nOIITABTPAHCEYn)

t311 190Iaeurnrbiraqifi Hr.rri xo4 ropn4uuuoi oco6u

Micqe:Haxo,qxeHHr ropHAxrrHoi oco6u
36002, Yrcpaina, Ilo:rrascsKa o6racrs, uicro flolrana, Bynnu

er"rcbKa, 6y.uuuox 107

In npo IoplUurIHI.IX OCIO, npaBoHacTyllHl.tKolvl 
'IKHX 

e

ecrpoBaHa rcpHgr.rrlr{a oco6a: lolue
ua!iureuyeauur, i lKaulHH14r.i l(0.4

Po:vip craryrHoro nalri'ra,ry ( Posr,rip '.3315341 ,24 rpn.

ra aepxaBHol peccTpal.0l, AaTa Ta HoN,rep 3anr4cy B

r liolvr y Aepx(a BHoN.r y peec'f p l l tpo lrpotsellel I Ll'
anrroi peecrpaqii ropr,r4uvuoi oco6n, lxa )'fBopeHa

3ynr,TaTl |l

ra scpNaunoi peeclpauii; 29.12. 1993

ra 3anlrcy: 22.03.2011
Honrep :anucy: I 588 I450000009768

BIAKPI4TE AKUIOHEPHE TOBAPI4CTBO (IIO,'ITABTPAHCEYAT,
Koa enPflOY 01377190

BNxoHas qHti xou irct llorraecrKoi lr t csxoi parnM i crtc r uuxo.nNeH Ht peccrp:.l r li fi Hoi ctr pua rr

Bi,touocri lpo xepiunura roprlu.lnoi oco6H, npo isrltrx oci6,
rxi uorxyrs gqusrn aii sia iueri rcpu,lttqHoi oco6n, y rouy
qucli nianltcyuarn aoroBopr, noaaBarK.aor(yMcHTrl att

sHoi peecrpauii rouo: npiranue, iu'r, no 6arsroui (:a
Hasexocri), aasi npo uaraHic'rr o6vexeHs uoao

IIIAHAI4EA CEPfllZ AHATOniIZOBI4T{ (sriauo craTy-ry) - r<epiunux

IIIAHAI4BA CEP|IIZ AHATO,TIIZOBI,IH - npe4cranHax

BCJ'IAIIIOB CEPfllz BOIIOAT{MI4POBI4T{, Yxpaiua. 36029. Vrcpaiua,
flolraecbrca o6lacrs, Micro flo.tiraBa, [poByJlox @eropoea e Brer

aAeMiKa, 6y,nuHox 7. Tun 6ene$iuiapHoro eo,ro,{iHlit: Ilparruli
piuralrsHnii snlr.rs. BiAcorox qacrKn craryfHoro ranira,ry n ro;lnguuHiii

a6o ei4corox npaBa ronocy e roprlrnvnifi oco6i: 38.98.

ALqPEHKO BAJIEPIiZ IBAHOBL{q, Vnpaina. 36029, Yrpairra,
flo,rraBcbKa o6nacrr, nicro florrasa, npoBy;roK flogopoNrrr'rir, 6yllrHox
. Tun 6eue$iuiapHoro eo,roAiuus: flprvlrii snpiura,ruHrlir Br,'lr4B.

Birlcoror Lracrr(Li craryrHoro xanira,ry n rcpu4rivuiil oco6i a6o uiAcorox
Ba forocy n ropngu.rniil oco6i: 38.94

IHrf opvauir npo r<inucroro 6cHc$iuiaprroro B.jracHIt Ka

(nourporcpa) roprrqu,rr.toi oco6lr, y rovy .tttc'ti xisucuoro
6cnc{ iqiapaoro BJracHrir(a (xoHrporrcpa) ii :acHosuura,
rKruo 3acHoBfr[K - rol]uAxqHa oco6a: npi:unrt1e, iv's, nd

rsroni (:a naruuocri), xpaiHa rpouagrnc'lea, lrictlc
HBaHHtr, a raKox noBItc HatMcHyBaHHt ra

iacr rrrrfr ixauiiiurrii noa (arr pc:t t:cHr n) jacHoBHH Ka

rrLuquoi oco6u, n flKoMy ut oco6a e xiHqeeuu
iuiapHHv BnacHnkoNl.(Korrrpo.nepovr), a6o

r(ropuarrir npo eilcy{.-if1g x.irtuqsoro 6crrc(riuiaprroro
nacrn{Ka (ronrpo,repa) rolrurtr,tttoi oco6u, y rolly ,rttc.iti

'o 6cHcrf iuiapnoro nJlilcnl{xil (rottqrorcpa) i1

1.20 EyainnuqrBo xr.{rrroBr,rx i HexurnoBux 6yAiBenb (ocHoeuuii); 08.1

{o6yaaHHr nicxy, rpaniro, rluH i KaoniHy; 23.61 BuroroBJIeHHt nnpo6in

i: 6erouy A,r.a 6y4ieuuutua; 23.63 Bupo6nltureo 6erousnx posuntiie,
foroBr{x AJrfl Br.{Kopr4craHHq; 46.13 Omosa roprie,u nepeBHHoto,

riqsuv o6,,raAHaHHrM;

52.21 .{onoruix<He o6cnyroByBaHHt Ha3cN,uroro rpaHcilopry;
71.12fiinnrnicrl y cQepi iuNntriptttrny. reo,ronii ra feoAe3ii, HaAarrHt

nocnyr- rexHiqHofo KoHcynbryBaHH) B IIux cQepax; 35.30 llocraqaH
napn, raprvoi BoAH Ta KoHAr4uriloBaHoro IroBl'rpt

B iaorulocri, orpurraau i B noprAl(y i u$opuaui iiHoi
ssaeraoAii r\,{ix e.qlrsirv rep)riaBrrHM pe€crpor!{

rcpu.qr.rqHnx oci6, fii:r.ruuru oci6 - nianpuer'aqin ra
poMaAcbKr.rx Qopnrynaur ra i ut'|ropruaui iiHnrrir-r

aMu AepxaBHux opraHia

I 3.03. I 994, AEPXABHA C,IV)KEA CTATI"ICTI']KI'4 yK PA I H t'1, 3 7507880;

30.09.1992. 480. |OnOBHE yftPAB,rltHHt nnc y flO,rTABCbKI
EJIACTI, y|IPABJTIHHfl y M.flO,'lTABl, AnI y M. nO,'lT/\BI (M

ilOJITABA). 43142831. (aa"i rpo B3fl-rur Ha o6rir tK IIrarHHKa lotlarrie);

13.03.1991, t627020052, fO,IOBHE ynPAB,ltHHt ilnc
JtTABCbKti4 ObJIACTI, vrrPABJrrHHr v M.ilO,frABr, Afll \/ M
tlTABl (M. fiOnTABA),43 14283 1,52, (eaui rpo B3rrrrr Ha o6,'rix t

rJ.la'fHuKa elirrHof o oHecry)

uis l,rn :aiicHelrun :rr]'fl:x +38(053) 259-22-81



Icropix flignpuenacrBa ilor{arac.f, B Aaner(oMy 1943 poui. 23 BepecHt y AeHb BIr3BoJIeHHt llo:rraeu

BiA Hiveqrxo-Qauri4crcbrc{x rarap6uuxie ei46ynoca crBopeHHt 8-i 6ygieerr'rioi Ai-nssnu rpecra

<llingeurpauc6ya> Ars siAuosJreHHr iuNeuepHoi iu$pacrpyr<rypn flonraecrKoi o6nacri.

flpaqinHr.tnauu AilsHxv 6ynw niausri s pyin :a:ri:Hnqui BoK3aJrr{: flolraen, Kpenaeuuyxa, Xapr<ona,

Mvpropola, Cyu,,fly6eH.

llicng eiAuoereHHr iHxeHepuoi iu$pacrpyxrypr{, flianprienrcrBo npn€AHaroct{ Ao aKrr4BHoi po6orn :
6ylieHllurea ra perconcrpynuii o6'eKrie rrpoMHcJroBoro, a4viHicrparr.{BHofo ra )KnrJroBoro

ilpH3HaqeHH.fl.

Hara:ou MiHicrepcrBa rpaHcrroprHoro 6yaieul.ruraa y 196l poui B-ailrurca 6yna peopraHi:osaHa y

6yAiee,rsHe ynpanniuH.r - EY-1I3.
y 1983 poui ynpaerinux 6yro peopraHigosaHe y 6yaieen*ro-MoHraxHfifi noisl - EMn-737 , a y 7992

poqi nicna peopraHi:auii fJianpneMcrBo crano opeHAHHM, a y'r(e e rpyani 1993 p. - eigxpuriru

axqioHepurlM roBapr4crBoM (BAT <<florraerpaucdya>); nigHirire, e 6epesni 2011 poKy - T3AB

<fIorranrpaHc6yA>.

BaNxi eunpo6yeaHHr Br{rr€uru Ha Aonro KoneKrHBy lli4nplrenrcrBa 3a eecl nepio4 iioro icHl'eaHHs: Ire

iuic:r.qeoeHHe einHonreHn.s o6racri ii se:rerxi qacN e 4epNani Ha [or{arKy 90-x poxie.

Pyilulcanracr salaroaNesi nporfiroM 6ararsox poxir erapo6uraui 3B'r3KI.{, 6aurporyna:rn ra

3aKpr4Banr.{cr fli4nplleucraa.

Timxn 3aBArr{r4 Ha[oJrerJrr4Bifi ra cauoeialalrifi npaqi KoxHoro qJIeHa I{oJIei(rLIBy, 6araropiuHol,ty

aocniay ra npo{reciiluomy ni4xo4y. svilovy repisHl.rurey rcounaHi-n 3MofJIa He rirul<tt Bucrotrn y
xpn:osi poKr{, zue fi nirHqrncs Ha Hoel{fi qKicuilfi piaeHr.

V crpyxrypi lli4upuervrcrea ycniruHo $yuxuioHy€ npoeKruufi eiAAir, aBrorpaHcrloprHa nrexaHi:osaF{a

KoJIoHa, rrex no rupo6uuqrey:ari:o6eroHHrzx nupo6in, po:unlruo-6erosHufi By3orl, crolrpHafi uex.

floryxHa enpo6nuua 6asa Aae \aoxrreicrs flignpueMcrBy BI,IKoHyBarH caoiN,{LI curaMr rc 90o/o

6yAieelrHnx po6ir i :a,'ryrnru ni4pxgHi opraHi:aqii Jrnrre Ha BnKoHaHHs po6ir cnei{ia,'mHoro

TIDU3HAqCHH'I.

ArrltuE
1. Henomepionuui arcmueu.

Heuarepia,rrSrj arruaz na lli4npnerracrei craHoM ua 31 .12.2020 poKy 3a 3a,rhilIKoBoro eapricrro, .r;\{'"
cK,taAalorb:

. Ha noqaroK 3BlrHoro nepioay- 335 rr,rc. rpu.;

. Ha xiHeqr :sirHoro nepio4y - 438 rnc. rpH.

06:rir< HeuarepiaribHr4x aKrr,rBin y ronapucrei e :eiruovy nepioai eisc.fl :riAHo BHIvrof il(C)EO 8

,,HeuarepiarbHi aKTHBH".
t*

Haxonuqesa aMoprr.r3aqix sa 2020 pix crnaAae:

. Ha rrorraroK nepioay - 334 Tr.rc. rpH.;

. Ha xirieus nepioay - 444 ruc. rpH.

Arr,roprnsaqi-x e ronapilcrei npouroNa :eirHoro nepioAy HapaxoByBanacfi nprMoninn;uuv MeroAoM, y

siAroeiluocri Ao Hara:y Nbl-O|I nig "03" ciqnq 2019 pony "flpo oprani:aqi]o 6y<ra,rrepcbKoro o6riry
ra o6riKoay no:riraxy ni4npuevcrBa", 4ilo qKofo npoAoBxeHo Ha seirHnn 2020 pir< (Haxas ei4

30.12.2019 p.). €

Hevrarepiarrui aKTr,rBr,r no Touapncrny ui4o6paNarorrcr n 6a,'rauci, .rrKUro icuye finoeipHicrr

onepiKaHHr rrrafi6yrHix ercoHolli.rF{HX BlrroA, noB'r3aHr4x s ix enr<opacraHHqM, ra ix napricrr uoxre 6yrn

4ocroeipuo Br.r3HaqeHa.



flporrrov seirHoro ncpioay Ha flignpr.reNrcrsi He npoBoAl{xact nepeouiuxa Hcuarcpiarlunx

axrueie.

B Tonapucrei HeN{arepia:rtni aKTHBH, rxi nepe4aui y sacraay a6o Marorb o6merxeuHr uoAo rpaB

sracHocri, craHoM ua 31.12.2020 poxy - ei4cy"uri.

3uinu y cr<:ragi HenlarepiarbHux aKrnBis'roeapucrBa, Ir{o ei46ynucr ua nporr:i 12 Mictuie leirHoro

2020 poxy AeraJrbHo HaeeAeHi y po:aini I @opr,,ra J\05 ,,Ilpnrr,rirxl't Ao piuuoi cf iuancoeoT:eirHocri"'

2. Ocuoaui saco6u.

OcHoeHi :aco6n :a ix :a,rrluKoBolo eaplicto cKnaAaIorI':

. Ha noqaroK geirHoro nepioay - 5 1 170 rl4c' rpH';

. Ha xineqt geirHoro nepio4y - 59925 ruc' rpH'

Ha fli4npraeNrcrsi o6nix ocr-roeHrlx saco6ie :a :eirHvfi 2020 pix niacr :riAso BuMof ff(C)EO 7

,,OcHoeHi 3aco6r.r". OcHosHi saco6u a o6,rixy si4o6paxeHi :a $arrnuHI4MI4 BnrpararvlH Ha [x npn.u,6auHR,

AocraBKy, BcraHoBJIeHHt, cfioptA)KeHnr i BHforoBJIeHHfl '

B roeapucrei ocHoeHi saco61,1 Bu3HarcTbcr aKTlrBaMt'I, qxuo ix ouixyaaHnfi repr'liH l(opl{cHofo

Br4KopI,IcraHHfl IIepeBI4UIye pix (a6o onepaqiil:nui't qI4KJI, 3a yMoBI4, rqo siu goetrrnil :a pix)'

flpn HapaxysaHHi auoprv:auii utoao KolKHofo Knacy ocHoBHHX saco6ie s 2020 poui flilnpHeMcrBo

Br{KopricroByBano nprnao;riHifisr.rfi meroA HapaxyBar-rHr, y eignoeiluocriAo BIlMof il(C)EO 7 ',OcuosHi

3aco6u,,, sriAHo Bi4Mof Hara:y Nsl-On Big o'03" ciqns 2019 poxy "flpo opranisaqilo 6yxra:rrepcbKofo

o6nir<y ra o6rixosy noniruxy ni4npHeiucrBa", 4ilo qKofo npoAoBxeHo Ha geirHlli| 2020 pix (Haxa: eia

30.12.2019 p.).

Ar'roprusaqis lo ualoqiHsux ueo6oporunx uarepialbHhx aKruBax s 2020 porli tlapaxoByBanact B

neprxoMy Mic,sqi ix nuxopucraHHr e posruipi l00o/o lcra eilcorKiei sia ix naprocri, y eianoeilHocri Ao

Br,rMor ll(C)BO 7 ,,OcroeHi saco6H" ra rroJroxeHt Haxa:y Nsl-Oil eiA "03" ciqns 2019 poxy "IIpo

opraHi:aqiro 6yxra,nrepcbKoro o6:riny ia o6niroey norirxxy ni4npnevcrBa", 4iro tKofo npoAoBx{eHo Ha

geirHrafi 2020 pix (Haxa: er.a 30.12-2019 p.).

Hapaxonauu{ :Hoc 2a2020 pix cxra4ae:

{9,*Ia" rorraroK nepioay - 24990 rrlc' rpH';

. Ha xiHerrr nepioay - 26578 rnc. rpH.

bzuraHcoea Baprlcrb crarroM sa 3 l. 12.2020 poKy ro xoNHifi rpyni ocuonrinx :aco6ie craHoBl'lrb:

THC

i\! nAr fpyna ocIIoBIIIrx :aco6ia fl epnicua 3noc 3a"rnutrosa

.l 3enrerr,Hi AirqHxn 115 0 r15

z 6yaieni, cnopyArl ra nepe4qlenlxl npxlrPor 50103 9668 40435

J Maul,run ra o6,'raAHasHa 28765 t2l'78 I 6587

AT TpaucnoprHi saco6u 5155 2693 2462

5 Iucrpyt reurn, flpt4,taAl4, iuaeHrap (ve6li) 1232 998 ^14/- ).+

6 Iulr ocuonlli :aco6tr 95 3 92

1 Isur Heo6oporu i tvrarep ian str t aKTI'lBI4 103 8 103 8 0

Bcsoro: 86503 26578 59925

3a 12 nricsuis 2020

nepeicuoro napricrro,

aKrr4BI4 - 517 ruc. rpH.

rrc. rpn.)

poKy B Toeaprlcrri ei46ynocr HaAXoAxeHul ra eu6y"rrs ocHoqllux saco6ie, :a

eiAnosilHo'. ua 16320 ruc. rpH. (r ronly qncli inui rreo6oporHi ma'repiallui

) ra na 59'71 ruc. rpn. (e rotryuucli inuri Heo6oporui narepia.irlui aKrI'lBI'{ - 129



llporxrou sgiruoro uepioay r Toeaplrcrei ue npoBoAxnac.a uepeoqiuxa ueo6oporufix axrireie.

OcHosr-ri zacodn a pospisi fpyn ra:miHr.r y ix cKnagi, qo ni46y,rhcfl Ha nporrsi l2 Micquin:eirHoro

2020 pony AeranbHo uaseAeHi y po:airi II Ooprrau Nl5 ,,llpnnirxn Ao piuHoi tpiHaHcoeoi seirHocri".

3. Hesaeeptueui rcanimanaui iuaecmu\ii'.

Kaniranrui iueecrHqii za 2020 pir cxla.{arcrr,:

. Ha noqaroK nepioay* 15179 rnc. rpH.;

c Ha xiHeu,s nepio4y - 26221 rr4c. rpH.

CxnaA He3aBepneHilx xaniralsHnx iusecruuiir :la :Jeirnnfi nepiog ra Ha riHeur 3eirHoro nepio4y,

AeraJrbHo uaeeAeni y po:ai,ri III @oplrir Nr5 ,,llpuirairru 4o piuHoi rf iHaHcoeoi:eirHocri".

4. ,\oezocmporcoei nta nomoqui iHeecmLruii.

Crasou na 31.12.2020 poKy B Toeapucrni Haqeni AoBfocrpoKoni QiHaHcoei iHsecrp{uii ria cy,vry 50

rtrc. rpH. flignpnencreo eoroAie naxeroM axuiir IIAT <Crpaxoea xoMuaHir <Ca,tauauApa-YrpaiHa>.

flporxrona ssirHoro nepio4y BoHH He sNliHrcearnc.f,.

B 6a;ranci Tonapucraa, craHoN{ ua 01.01.2020 por(y ra craHoM Ha 31.12.2020 pory norovui

$inancoei ineecruqii - eiacyrHi. Ha nporr:i :sirFroro nepio4y llignpaeucrno He npoBoAnno

r(oporr(ocrpoxoeoi $iHaHcoeo-iHeecruIIifi Hol Aiqrrnocri.

5. 3anacu.

OqiHr<a :anacie. O6lix sanacie y Tonapr.rcrei eeAerrcr y ni4noei4Hocri Ao Br.lr\{or fl(C)EO 9

,,3ailaev", Ha Aary cKnaAaHHt 5ataucy BoHI,I craHoBJttrb:

. Ha roqaroK por{y - 184191 rr.rc. rpH. (e rorr.ly qzc:ri: enpo6Huvi 3anacl4 - 11602 rr.Ic. rpH.;

He3aBeprreHe nupo6Htr qmo - 172594 ruc. rpH.; ToBaplr - I ruc. rpH.);

. Ha r<iseqr poKy - 280917 rr4c. fpH. (n rolry qucni: nupo6uuui 3aIIacH - 10051 ruc. rpu.;

He3aBeprrreHe snpo6Hnqrso - 266603 ruc. rpH.; roBapu - 4323 ruc. rpu.).

Bupo6Huui 3anacv e Toeapucrei nporxroitr reirrroro nepiogy 6ylrl npeacraereui: 6yAieenruuuu

na arep ialauri, n aJlH-BoM Ta 3anacHrlr4r.{ qacrnH aM}1.

y eianoeid6eTi..-. euNaor Haxasy J\ll-Oil sia "03" ci.isq 2019 poxy "flpo opraHr:arliro

6yxra-nrepcbKofo o6lir<y ra o6rixosy nonil.rxy nigrpueucrBa", giro ;ll(oro npoAoBx(eHo Ha geirHuii

2020 pix (Haxas eia 30.12.2019 p.) no Toeapucrey npoufoM :eiruoro nepioAy, 3aracn eigo6paxa,'rncx

:a uepnicuoro napricrrc, a ix nretoAla oqiHxn en6yru 6ynvt aacryrlHllul4:

. npn ei4nycxaHHi :anacie y supo6HraurBo - MeroA @I<DO;

i,.. " IIpt{ BLnnycKaHHl ToBaplB y peanl3ar{lro - MeroA ulH]4 npoAaxy;

. rplt eianycxauHi sanacie y peanisaqiro - MeroA OIOO.

Bapricrs N,la,'rorriHHux rxBHAKo3HorxyBaHHX npe.aruerie cnr4cy€rbcr ua co6inapricrs pealiroearloi

npo4yxr{ii e posrrlipi 100% e MoMeHr nepeaaui :i cxla4y B eKcrlnyaraqiro. Bapricru nepe4aHfix B

erccuyarauirc ua,rouiHHnx uBHAKo3HouyBaHt,rx rrpc4nrerin Bi{K,'r}oqaerbcr ri cKnary arcrnsin 3

noAuurbruoro oprani:auiclo otteparr4BHoro xi,rsricHoro o6niry raKhx npe4nrerie ra MicuqNarz excn,'ryaraqii

ra si.qnoeiIHr.Itr,ru narepialrHo-eianoeiraJrbHuMrr oco6avtr fiporfifoM repr'aiHy H Sarrnvuoro
Br{Kopr.{craHH{, sriruo Br.rMor Hanasy JYe1-On sr.a "03" ciqHg 2019 poxy "l-Ipo opraui:aqiro

6yxra:rrepcbKofo o6:rir<y ra oOrixoey nonirnriy ni4npuevcrBa", 4ilo fiKoro npoAoBxeHo Ha :airHnfi

2020 pirc (Haxa: sia 30.12.2019 p.).



6. .Ae6imopcaxa sa6opzoeauicmu.

le6iropcrxa sa6oproBauicrl, Br,r3HaqeHa Ha Aary cKJraAaHHr 6a,raucy ei4noni4ae BuMofaM

II(C)EO 10 ,,le6iropcbKa sa6o.proeauicrr". llpocrpoqeHa le6iropcrxa :a6oproeariicrs 3a flKolo Ml.{HyB

crpoK no:oelroi AaeHocri :a seirHl{ii 2020 pix y Toeapucrni nigcyrHx.

Crauou sa 31.12.2020 poxy ae6iropcr,Ka :a6oproeaHicrr sa roBapr.r, po6oru, nocnyrH cKrraAae

3080 ruc. rpH., 3a qncroro peanisaqifiHoro eapricrro.

flpousi :sirHoro lepiogy ri46yloc.a HapaxyBaHHr pe3epBy cyuuinunx 6oprin no 4e6iropcrxifi

:a6oproeauocri sa roBapil, po6orn, nocn)'rv Ha cyMy 8 rnc. rpH., rrpn rrboMy fioro naxopucranHfr 3a

2020 pix craHoBuno -2761 rnc. rpH.

Pe:epn cyuHieHlrx 6opria no 4e6iropcsxiri ra6oproeaHocri3a roBaplr, po6oru, rocnyrH 2a2020 pix

CKJIAAAB:

. Ha noqaroK nepioay- 5528 rac. rpH.;

. Ha xiseqr nepiogy - 2775 rvc. rpu.

3a repuiHalta HenorarleHHt 4e6iropcrxa :a6oprosaHicrs 3a roBapH, poSoru, nocnyrr4

po:no4i,rreTbcr HacTynHHM LIHHoM :

Kpiu ae6iropcrxoi sa6opronauocri sa npoal'nuiro, roBapu, po6ora, noc:ryrr{, ira riseul :eirnoro

poKy B ronapucrni Ha.rsHi inui :a6oprosanocri 3a po3pax)'FrKaMr.r:

r iHrua iloror{Ha ge6iropcrr<a :a6oproeasicrs craHoBr'rrb - 6395 rr.rc. rpH.; :a repniHaruu

HerlofatrIeHHt BoHa macn{lixyerbcr HacrynHHM r{HHoM:

. noroqHa ge6iropcrxa:a6opronduicrr :a po3paxyHxanru :6rcAxeroM - l9l rrzc. rpH.

. rloror{Ha qe6iropclxa sa6opronaHicrr sa Br4AaHuMu aBaHcaMlz- 5561 rr.rc. rpH.

. AoBrocrpoKoBa 4e6iropctxa:a6opronaHicrr - 915 rlrc. rpu.
;i ! 'TB

' \il/"'-/. I poruoBr Kolumu ma m eK6l6aneHmu.

Ha gary cKraAaHHq 6araucy:

. s xaci- 0 rrc. rpH.;

. rporuoBi xou;riz n gopo:i - 0 ruc. rpH. (siacyrni);

ii . Ha noroqHhx paxyHKax - 6720 THc. fpH.;

r iHuri 6annieclxi paxyHlci (arcpc4urneu, vcxosi KHrrlKKrr, rouro) - 0 rnc. rpH.

Crasou Ha 3LI2.2020 poxy Hi-flxrax o6veNeur, uroAo Br.{Kopr4craHH-s rpotrroBHX xourie, B

Tonapucrei ne icuye.

8. Bunpamu.uaii6)tntuix nepiodie

Burparu rrrai6yruix nepioaie Ha rroqaroK:eit{oro nepio4y craHoBunH 142ruc. fpH., a ua.riseur - 109

TI4c. rpH. (eurparra ua ni4roroBKy Ao erapo6unqrBa B ce3oH; BVTparn, noe'r3aHi : oceSeHuxM HoBHX

eupo6uuqrB ra arperarie; nepegn rara Ha nepio4r.ruui ra AoeilKoei nu4auur; ra iHrui).



9. Iuwi o6opomui axmursu

Iunri o6oporHi axrusn Ha IlorlaroK 2020 poxy cTaHoBI4nI{ 3222I rt{c' rpH', a Ha

- 35751Tr.{c. fpH. (uoAarxoni 3o6oB'fl3aHHt no noAaTKy Ha AoAaHy BapricTb;

noAarKy Ha AoAaHy Bapricrb; ra iHUri).

KHeIIb 38ITHO|O |IeploAy

noAarxosafi KpeAI4T rlo

flacHs
1. Bnaauir xaniman.

BlacHui xan ira,l roBapucrBa craHoBllTb :

. Ha noqaroK 3BlrHofo nepioay - 1'247 5 rt4c' rpH';

. Ha roqaroK 3BlrHofo nepioay (cxopuroeaHnfi) - 12415 rhc. rpH.;

c Ha xiHeqr, geiruoro nepio4y - 16319 rrac' rpu'

craryrurzfi raniral roBapr4crBa cKna.qae: craHoM Ha 01.01.2020 poxy - 3 650 000,00 fpH'; craHoM Ha

31.12.2020 poKy - 3 315 341,24 rPu'

3a 2020 pix n:racuufi xaniral roBapr4crBa g6irEul{sc.s sa 3844 rl4c. rpH. Crpyxrypa BJIacHofo

xaniraly ra auinu y iloro cxlagi, r-rro eiA6yeanAcfl Ha nporr:i 12 r,'ricsqie seirHoro 2020 poxy AerarbHo

srarraAegi y 1-lpraruirxax Ao @oprrara Nb4 ,,3sir npo BnacHHfi xanital" i 6esnocepeAHbo HaBoAflrbcfr y

carvrifi Oopnli Ns4 ,,3eir npo BnacHl4fi xanita,r"'

2. .iloezocm?orcoei so6oe'nsauun'

.{onrocrpoxosi :o6oe'r3aHHr y 6anaHci ei4CyrHi, rax flK roBapl'{crBo He 3aJIyqaJIo 6aHxiecsxt

xpeAurui pecypcg Ha AoBrocrpoxoaiii ocHoei Ans sAiiacHerri ceoei rliHaucoeo-focfloAapcbttoi AiqnlHocri

Crauonr sa 31. 12,2020 pory eigcrpoqesi noAarrosi :o6oe'fl3aHHq e 6araHci roBapucrBa - sigcyiui'

3. Ioezounporcoei sa6estteqetun.

3a ssirurafi nepio4 AoBrocrpoKos! :a6esnerleHHfl Hacr)mHl4x Bhrpar Ha BI4KoHaHHfl rapal{riirunx

3o60e'x3aHb cKraAzuIH :

. Ha [ortaroK nepio4y - 4690 rnc' rpu';

.lu , 
Ha xiueqr nepioaY - 4073 rnc. rpH'

\1""
flporxronr Z&O ilo*y ua llilnpuevcrni npoeoA1noct crBopeHHt (napaxyeauul) ra BqKoplrcraHHt

sa6egneqegb HacrynHHX Br4Tpar Ha BriKoHaHHn rapaurifiuHx so6os'fl3aHb' eiAnoeirHo 2975 rl4c' fpH' ra

3592 rv.c. rpn.

4. Ilomoqui so6oe'nsauun.
n

Kpe4nropcrra sa6opronauicrr 3a roBapn, po6orn, rocilyftl craHoM Ha 31','17'2420 pot<y no

ToeapncreycKnaAae: l5802rr{c.fpH.;sa:eirHrafipircra6oproeaHicrr:6irliutz,'Iacsr-ra7080ruc'fpH'

3nainr.r e:a6oproeaHocri no noroqHuM 3o6oe'R3auHtN,t 3a:eirHlafi 2020 pix HaeeAeHi HHX(le:

. 3 oAepxaHr4x aBaHcis g 192063 rr4c. fpH. rc 214763 rl4c. rpH. -:6illureuHn;

. no BexceJr.sx Br4AaHr,rx s 881 ruc. rpH. Ao 0 rl.rc. fpH. - 3MeHIUeHHS;

. si c:rpaxyBaHHs s 173 ruc. fpH. Ao 1.61 tuc. fpH. - 3MeHIUeHHq;

. ro onlari [paui : 814 ruc. rpH. Ao 893 rnc. fpH.- s6inlueHH.s, g

. 3a po3paxlrrKaMu 3 yqacHr4xavu ToeaplIcrBa: 86 ruc. rpH. Ao 86 ruc. rpu';

. 3 po3paxyHKaMl{ 6roAx<erou s 1064 rl{c. rpH. Ao 580 ruc. fpH' - 3MeHIUeHHfl,

r inuri z 132676 rnc. rpH' Ao 169933 ruc' fpH. - 36i"IrLUeHHs'



J. Ifomo,aui sa6esne,aeuua.

flpo:rasi seiruoro uepio4y ei46yloca crBopeuHf, (napaxyranirr) uorouuux sa6esner{eHb Ha Bl4nnary

ei4nycror npaqi,euHrau Ha cw.y 3030 ruc. rpH., npv IIboMy ix anxopucraHHs za 2020 pir crutalo -
2085 uEc. rpn.

floro.{Hi ga6esne.reHHfl.Ha B}rnJrary ui4nycrox npaqinuzxau Torapucrsasa2020 pix crua4aln:

. Ha ilor{aroK nepio4y - 2772 ruc. tpu.;

. Ha xiseur uepioay - 3717 'tuc' rpu.

Ienepamnufi gupenrop

T3NB (TIOJITABTPAH lll aslnda Ceprifi Anarorifr onrl
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flignpr.reucrao TOBAPI{CTBO 3 nOnATKOBOIO
BIIIIOBIIA,TbHICTIO "fIO,'ITABTPAHCEyI"

lara (pix, vicrul, rrc,ro)

:a e!PflOV

Koiur
20201 t2 | 31

013'7'7t90

3oir npo Qiuauconi pe3yrrbrarl{ ( 3air rrpo cyKyutlt{ii AoxiA )
:a 2020 pin

@opr'la Nl 2 KoA ga AKYA tL:oi oot-_]

I. OIHAHCOBI PE3YJTbTATI4

Cra'r-r'rl
Koa

pfiAIia
3a :siuluii rrcpioir

3a aualori.rnlrii
uepio,r rronepcarr,o[o

oor{v

I z -] {
9ncrufi aoxi:r BiA peani:ar1ii npo4yrcqii (roaapin, po6i'r',

nocrvr)
2000 66002 46361

Co6ieapricrr peanisoranoi npoayxuii ('ronapia, po6ir,
nocnyr)

2050 (629e0) (42002)

Ba,ronuii:
npn6yrox

2090 3012 4362

:6urox 2095 )

IHIIII OIICPAUIHHI AOXOAH 2 20 23990 22369

ANMIHICTPATI4BHI BIITPATH 2 30 (6427) ('74'79\

Br.rrDatu Ha s6\"r 2 50 (882) (s42)

IHrui onepauifisi surDatu 2 80 (e142) ( r 5978)

@irrancosuii pc3yJrr,Tar niA ouepartiriuoi risasttocri:
upu6vrox

2190 10551 2732

:6n'rox 2195 (--) )

noxia sia yqac'r'i e r<anirart 2200

HItt dririaricosi AoxoAlI 2220 203

IHuii aoxoarz 2240 270 33
(Dirrauconi Br,lrlrar14 2250 (6307) ( r 028)

Blpa'ru Bia vqac'ri B Kanirari 2255 (-)
IHul sn'rDaln 2210 ()q4\ (202)

@iua sconn ii pe3y"[ bl'al llo ou oAalltvBa tt lt tl :

rrpn6vr-ox
2290 4423 l 535

:r6neoK 2295 (-) )

Bu'rparrl (aoxia) 3 noAarKy ua npu6y't'ox 2300 -244 -964

llprl6y"ror (s6uror<) ei4 npunt.rHeHoi Airur ruocri lt c,u
ONO.IIATKYBAHH'

2i05

tllrcrufi $iuancoaufi pe3yitLTar:
nDu6vror r* '

23s0 4179 571

:6Nrox 2355 )

II. CYKYIIHIII4 trOXTA

Crrrrq Ko;r
pfiilKa

3a rsirrnrii ncpioa
3a analori.lslrir

repioa rronepeAnboro
tlortv

I 2 -t n

Aooqiiixa (lrririxa) Heo6oporuux axrueie 2400

AoouiHxa (vuinxa) $iuauconux incrpyvenrin 2405

Haxonn.reni r<lpconi pi:Hnqi 24t0
9acrna isruoro cyKynHofo AoxoAy acoqiiionanxx ra
cnilsuux ni,lnplreuc'rs

24t5

Irrurrri.i cvr.yr rrr rrr"r loxi! 2445

Irrurnii cvrvrrrruri ltoxi.t lo ono.lir rKVBiuurt 2450

floAarorc rra npn6y.rox, nos'q:aHl.ri'r s iuruuttr cyr(ynHuN4

AOXOAOM
2455

I rru-rr.r i;i cvrcvn H r.rfi aoxia nrcJrr on ona'rKvtsa H Ht 2460

CyrcynHuI aoxin (cyNra pflaxie 2350, 2355'ra2460) 2465 4t79 571



TII. EJI E MEHTI{ O TIEPAUII{HI4X BI4TPAT

Harna crarri
KoA

pflAKa
3a :nirsufi nepioa

3a aHanoriquufi
nepioa ttoneperuboro

DOKV

I 2 3 4

Marepianrni 3a'tparu 2500 80393 91 t5s

Bnmaru Ha onlarv npaui 2545 36691 31278

BiApaxysaHns ua coqiamni 3axoAr4 2510 77 63 6511

Artaoprusaqir 2515 4341 2841

IHUI OneOaUlUHl BLITpaTH 2520 47033 | 1719

Parou 2550 17622r 149630

rv. PO3PAXyHOK ITOKA3HUKIB ITPIIEyTKOBOCTI AKIIIfi

Ha:na crarri
KoA

prrAI(a
3a rsirlruii nepioA

3a aHa,roriqsuI
nepioa nonepeAur,oro

DOKV

I a J 4

CepelHuopiqua nilsricrs npoc'rux arcutii 2600

CxopnroeaHa cepeAulopi.tHa ri,rsr<iclu npoclrx ar[iri 2605
gncrrafi nou6worc (:6vrox) Ha oAHy npocry arqiro 2610

CropuronaHuiltucrufi npr.r6yrox (:6morc) Ha oAHy ilpocry
aruirc

2615

Ar.rsiAeuar{ Ha oAHy npocry arl{Irc 2650

leHepalsHHii AupemTop

T3nB (IIOJITABTPAHCE

loroeuuil 6yxralrep
T3NB (TIOJITABTPA

*# 
-'

$jjll.l: r '--

lIIaHAu6a Ceprifr Anaroriiiosilq
(nr5)

Kapuureua O,lesa Auaro,riisua
(l r r6)



flpuuirrcra go QiHaHconoi :nirHocri
TOBAPTTCTBA 3 AOAATKOBOIO BIAII OBIAAIbHI C TIO

dIOJITABTPAHCEYA> ra 2020 Pirc

OiHaucoea :eirHicrr Tonapxcrea 3 AoAarr(oBoro siAnoei4aluicrro "floltantpaHc6yA" sa :eirHlafi

2020 pix nigroronleua y ai4noeiAuocri Ao MeToAH.IHHX pexoMenlauifi MiHicrepcrna $iHaHcin Yrcparull.

Ep<ralrepcunnii o6lix Ha nianpucvcrei Bc.[,erbct 3 AorptiN4aHHffM BIIMof uauioHa,rsuux nonoxeHb

crau4aprir 6yxra-nrepcbKoro o6rixy /H|I(C)EO/ ra 3arcouy Vrcpaiuu ,,flpo 6yxra,rrepcrxnii o6rirc ra

$iuancony geirHicrs e VrcpaiHi", gi slaiHaNaH Ta Ao[oBHeHH.rMl4.

@iuancoea geirHicrs cKnaAeua cranoM na 31.12.2020 poKy - ssirHllil nepio4: 01.01.2020pory no

3l.l2.2020pory (nopieHrurr,Hnii nepio4 za 2019-2020 p. p.). lliAroroeKa :eirHocli sa l2-nnicsuis 2020

poxy npoBo rr4nlacfl y Haqiona:rbnift earlori - rpr'reui.

@inaucosi pe3ynbrarlr Toeapucrna 3 AoAarKoBorc eiAnoeiAalrHicrro "flolrastpauc6yA" :a 2020 pit<

ni4o6paNeuo :ri4uo Br{Mor Hil(C)EO I ,,3aramHi euN,Ioru ao $inaucosoi :siruocri" ra no6yAoeaui ua

peaJrbHr4x AaHlrx 6yxra,rrepcbr(oro o6lircy, qxurl eeAerucx y ei4nosilHocri Ao lpttfiutrl{x Ha l\aHui't \ac

HII(C)6O, o6paHoi ra BrlpoBaAxeno i o 6r ixo eoi nolirn xu n ignplr eltcrea.

llpu cxraAaHHi piuHoi Siuaucoeoi :eirHocri roBapl{crBo

HII(C)FO 17 ,,flo4aror ua npn6yrox".

y :airHovy nepioay e Toaapncrei npuilunwil i rnpoea4xeuuii Haxas .|{q 1-Oil aia

"03" ciqnq 2020 poxy "flpo opraHisaqiro 6yxranrepcbKofo oSnixy ra o6lixony nolirnxy ni4npHe vc-rea".

Kpxrepiira nepio4 BH3HaHHT AoxoAy B roBapHcrsi :a:eirHuii pix niAnoeiAarorb BI4MoraN{ Hil(C)EO l5

,'{oxi4". OoptrynaHHx co6iraprocri peanieonaHr4x nocnyr na ni4nplleN,tcrsi :lAiiicH}oerscfl 3 Aorpl4N4aHHflM

norroxeHb Hn(C)EO I 6,,Bnrparz".

3a 2020 pix nignpu€McrBoM Bt4r(oHaHo po6ir', HaAaHo nocnyr ra BnforoBl{no ilpoAyltuii ua cyMy

66002rHc. fpH. V nopinHluHi .: nonepeauina 2019 poxorvr aoxia eiA st{xoHaHux po6ir, HaAaHI4x tlocn}T ra

BHforoBJreHHr upoAyrqii no ronapucrBy:pic a 1,4 pasu;:6innueuns s a6corrorHoMy 3HaqeHi cx,laAae

+22638 ruc. r-pH.

llpa utorvry co6,inapricrr pea,risonaHoi npogyr<qii (ronapin, po6ir, uoc,ryr) :a l2 vicnqin 2020 poxy

craHoBr.rrb: 62990t$c*EpH.; aaNaiHicrparrleni Barparv_ 6427 rnc. rpH.; Bhrparlr na:6yr - 882 rl'lc. fpH.,

innri onepaqiirHi aoxoau - 23990 rlrc. fpH. (e ronry qnc,ri: 4569 rv,c. rpH. eig onepaqiiinoi opeugu aKrnBlB;

5476ruc. rpu. ei4 peanisauii isrullx o6opornux axrurir; 362rvc. rpH. eig utrpacpie, neui, ueycroi'rxu;

'25 tuc. rpn. ni4 yrpr4MaHHr o6'errie xr4TJroBo-KoMyHanbHofo i couiansHo-I{ynbrypFlofo fipH3HaLIeHHl;

13558 rlrc. rpH. eiA iHurux onepaqiriurax AoxoAiB) ra iuuri onepaqifiHi BpITparI,t -9142 rnc. fpH. (n rouy

qucri: 1002irrac. rpH. ni4 onepaqiiluoi open4ra arcrlrrir; 4501 rlvc. rpu. eia pea:ri:auii iHurux o6oporui'ix

arrurin; 2 ruc. rpu. eig rurpaSin, neHi, ueycrofixrl; 23 tuc. rpH. BIA yrphMaHHt o6'e Krie xl{rrloBo-

KoM).HarbHoro icouialbHo-KynbrypHoro npli3HaqcHHr; B ruc. rpH. eia eiapaxyeaHb Ao pc3cpBy c)AtHlBHI4x

6oprie; 3600 ruc. rpH. oi4 inurux onepaqiiiurax anrpar).

@iHaHcosi Blrrparr.{, qKi 6e:nocepegHro noe's:aui i: He onepaqifiHoto (:nr.r'railuoro) gi-arisHicrro

ni4upuerr,rcrna 3a 2020 pix cKJraAarorb: 6307 Tvrc. fpH. (6307 Tuc. rpH. sia o6clyroeynauH.x

KoporKoreplaiHoslrx no:r.tc); int'ri $iuaHcosi AoxoArl :a:sirFrrari nepio4 cKraJIH: 203 rnc. rpfr.

IHui AoxoAn ra iuuri Bnrparr4 :a :sirHr{ia 2020 pix cKJrarH, eiAnosirHo:270'ruc. rpa. i294 rr.rc. rpn. (a

rolry .rucri: 294 ruc. rpn. ai4 cn ftcaHHfl ueo6oporunx arruein).

He 3acTocoByBano BHMOTI{



flpu6yrorc ni.4 een'{afiHoi gixmuocri Ao onoAarKyBaHH{ sa ssrrHr4E

ua npa6yror eiA seu.raftnoi AigmHocri - 244 ruc. rpu.

B pesylrrari (fiHancoeo-rccrroAapcrroi AiqruHocri rosapucrBa

6yno orpulaano .rucrnfi npn6yrorc Ha cyMy 4179'ruc. rpu.

feneparrHuft 4r.rpexrop
T3AB (IOJITABTPA

fororHufi 6yxra
T3AB (IIOJITABTP

pix cxla.qae 4423 ruc. fpH., rroAaroK

y snirHovry Siuaucorouy 2020 poqi

Illanln6a Ceprifi AHarorifr oeuq
flIE)

Kapuureua Oresa AHaroriisHa
(nrE)

g!

(



fli4npueucrao TOBAPUCTBO 3 IOIATKOBOIO
BIATIOBIAAJI bH I CT}O'' NO,ITABTPAH CFYA''

3nir npo pyx rporrroBnx KorxriB ( 3a

Ooprua ),{l 3

lara (pir, nicrur,,

ia eAPIOV
npfnrl|Nr MeToAoNr ) 3a

Koln
2020t 12 | 3l

0I377t9i)

,II,lclo)

2020 pix
Kos sa AKYA

C'rarrn
Koa

pflitKa
3a:!shrrnfi

nepio;1

3a alra,roriqrrnii
rrepio,l rronepcA-

IIbOI'O DOKlI

2 3 4

I. Pyx xoru'r'is y pesy;rr,rari on eparli iir roi,{i n.'r uHoc'ri

HaAxoAxeHHq si.q: Peani:aqii npoalruii (ronapie, po6ir, nocryr)
3 000 8024 I 4653

llonepnennR noaa'rxis i r6op B 3 005 6'7

y'r'olry .rrlcni noaarKy Ha Ao.qaHy eapricru 3 006

l-li,rrosoro dliuancyeaHHl 3010 218 364

Haaxo.{Neriss aeaHcie eiA noxynuie i gaMoe}ryrKie 3015 t 59453 15293 |

Ha.qxoAxenug eiA nosepriernrr aBariclB 3020 209 3129

HaaxoAXeHHx Bul BIACOTK1B 3a 3iulHI]rKaNlH KorllnB Ha flO'r'OrllllrX paxyllKax 3025 t22 56

HaAxoArxeurrl eia onepauiilHoi operrltu i040 45t2 3120
IHrui HaAxorxeuHt i095 3710 53 52

Burpaqanr.rs rra onrarv: TtlBapis (po6ir, nocll'r) l 00 t35t)22 (5354 r

flpaqi 3 5 (27008) (24693)

Bhoaxvsaul Ha couiarslri 3axo.qu 3 0 ('7222) (6602)

3o6on'rsaur s noAarxis i :6opie 3 5 (rs0sl) ( 1868s.)

3o6os's:auHr 3 noAarKy Ha npu6yrox 3 6 (783) (460)

3o6oe'sgaHHrr 3 noaarKy rra aoraHy eapricrb 3 7 (5002) (e512)

3o6or'q:aHrn s iHruzx noAarKie i s6opie 3 8 (9266) (8653

Bulnaqanr.ur Fra onJiarv aBaHclB 3 5 (sss4) (69s61 )

BuloaqauHs Ha ourarv rroBeDHeHHr aBaHcrB 3 40 ( I 48e) (3390)

BHrpa.raHHs Ha on,'tary ui.;rsonux Bt{ecKlB 3 5 (204) zg7)
BurpaqaHu Ha onnarv 306oB'r3aHb 3a oTpaxoBurlu KorrrpaK'r'aMI.l 3 50 (3e) (81

Irruli autpaqauHl 3 90 (44'/) (llll3)
Llucrufi pyx xorurie Bia oncDallir"utoi ais,rlltocri 3195 1 6s98 1902

II. Pyx nourin y pe:ynlrari iHsecruqiriHoi risrrHocrt
HaAxoaNeuu ei4 peani:auii: $iuaHcost{x ir'rsecriluii.i

3200

ueo6opornnx ax'rr{eia 3205 4155 l 803

Ha.{xoANeHuq siA orprrvraHr.rx: BiAcorxie 32t5
,qliBr.qerrnrB 3220 U 134

I Ia:lxoarxer rr rs a Icllr.rBa'fHBlu 3?25

HalxoA>xeuHir it llorallreHHt l1()3llK 3 2i0 5395 ll/+
IHrui saaxo.qNessn 3250 U 20

Burnaqaunr sa nol.r.n6asur: rbiHaHcosflx rHBec'ruqlt:r 3255

ueo6oDornnx axrfieis 3260 r 0241) (19282)

Bnnlaru 3a aepHBarHBaNILl 3270 (--) (--)

Brrpaqaurl-f, Ha HaaaHH{ no3}tx 3275 r 0508) (21e)

lHrui n;rarexi 3290 (--l (

tlucr uii pyx r(d{Tig siA irrscc r urriiisol Airltuuoct i 3295 I 1201 r749t)

lII. Pyx xouniB y pesy,rr,rari Qiuaucouoi llil"lslrocri
Ha,'Ixoaxcrjnq sia: B,'IitcHoro rlnira,ly 3300

Oronuanul no:rrx 3305 39810 281'72

Lruri HaaxoaNcHun 3 340

BurpaqaHHq ua: Buryn r,racrtux aruii 3345 (-- ) (--)

floraureHHq no:r.rri 33 50 l 804 19'78

Cn,'rary arreincHAis 135 5 0 (5 0)

Bu'roa.iuHnq Ha clrlrarv eircorxrs 3 360 (7268) 1421)

Lrui nnareNi 3390 33s) (3)

9llcrufi pyx xourtie srn 6illanconoi Aiq,nsuocri 3395 30403 19314
Llucrnr"r Dvx rnoluoBlrx xoulris :a :nirtnu"l nepiolt 3400 2604 3'126

3a.rnrutor rcourriu na norraroK pol(y 3405 4116 390

Bnrlls :rvtilu.{ BarlorHl4x KvDctB Ha 3aruruoK KorxrrB 341 0

3aruurorc xourriB rra rirreur, Doxv 3415 6720 41 l6

feuepalsHHii AupeKTop

T3AB (IOITABTPAHC

foroeuuft 6yxranrep

T3AB (IIOJITABTPA

lIIanAu 6a Cep rii.i Arr a;ror i ri o u n.r
(frrE)

Kaputueua O;reua Analo;riieua
(ll Ib)



flplruirrcn 4o :niry rpo pyx rporrroBr{x lcourris
TOBAPT{CTBA 3 AOAATKOBOTO BrAIOBIAAIbHICTIO

dIOJITABTPAHCFY{> :a 2020 pirc

3arnruox .o":"ffi 
;T"r;Tl;o;T""-, - 4t t6rr4c.,-DH :

. craHoM Ha 3 1 . 12,2020 poKy - 6720 rua. rpu.

Wcrufi pyx xourria sa seirHnfi 2020 pix cKnaB: +2604 ruc. rpH., a caMe:

l) ei4 onepaqiilsoi aismuocri: -16598 rl4c. fpH.;

2) nig iHeec'raqifiuoiAiqruHocri: -11201 rnc. fpH.;

3) nig SiHaHcoeoi AitulrFlocri: +30403 rl4c. rpH.

Pyx rpouroer4x rcomriB y pe3ynsrari onepaqifii{oi 4i.rlsHocri ro roBapl{crBy za 2020 pix
Br{3Har{aBcr 3a c) 4o}o HaAXoA)KeHr nig onepaqifiHoi AiqrrHocri Ta cyMolo BHTpaqaHHfl Ha onepaqifiHy

Ai,qmHicrr rporxoBux xorurie 3a AaHuMr4 :anucie ix pyxy Ha paxyHKax 6lxranrepcbKoro o6niry:
r HaAXoA)KeHHq fporxoBux r<ounis - 176338 rnc. rpH.;
r BHTpaqaHHr rpotloezx Kouris - 192936 rl,rc. rpH.

Pyx rpouroenx xoxrriB y pe3ynbrari inrecruqiiHoi Ai-uruocri no roBapncrBy 3a 2020 pirc

Bn3HaqaBc.[ Ha ocHosi auani:y:nris no ueo6oporHnM aKTr{BaM e 6yxra,rrepcbKoMy o6,rixy:

r HaAxoAXeHHr rporuoBnx Kourrie - 9550 rr,rc. rpH.;

r BurpasaHHs fporxoeux xourris -20751 ruc. rpH.

He rpomoni onepaqii, uloAo ueo6oporuux axrusis roBapr{crBa Ao po3pax}Hxy pyxy fpotxoBt{x

xourris y pe3ynbrari iHsecruqifisoi Ais:nHocri sa 2020 pix - He BKJIIoLIaJrLrcfl,.

Py< rporuosirx xourie y pe:y.nsrari $inaucoeoi Aisnsuoc'ri no roBapncrBy sa 2020 pix

Br,r3HaqaBcr Ha ocnoei rrurin y crarrr, noB's3aHr.lx : SiHancoeoro AiqJruHicrlo, y posginax 6araHcy:

<.{orrocrpoxosi so6oe'fl3aHHr)) i <floro.rHi :o6oe's:lanHx> (<Koporl(ocrpol{oai xpe4uru 6aHxie>>,

<<floro.rHa sa6oprosauicrs 3a AoBfocrpoKoBHM14 306os'rgauHsMr.l)), <flotoqsa KpeAttropcbKa

:a6oproeanicrr sa po3paxyHxaMr4 3 yr1ag11nranru>, <IHuri noroqui 3o6oe'sgaHHr>, roqo) 3a AaHI4MH

6yxrarrepcbro ro o6,r ixy:
r HaAXoAx(eHH.rr rporuoBrrx xourrie - 39810 rl{c. rpH.;
r Burpar{aqm rpoLuoer4x xourie - 9407 rnc. rpH.'lH

'Yl"." '

fporuoei Korrrrn craHoM na 3 l. 12.2020 poKy craHoBJItrL, 6120 rnc. fpH., a caMe:

r e xaci - 0 rnc. rpH. (aiacyrHi);

. rpouroBi xounlr n 4opo:i - 0 ruc. rpH. (niacyrHi);

. Ha nororrHnx paxlr{Kax - 6720 Tuc. rpH.;

!.i . isuri 6aHxiecrxi paxyHKr4 (arpe4nrunn, qercosi KHHII<KI,I, rouro) - 0 rnc. fpH.

(siac)'rni).

Crasonr na 31.12.2020 porcy Hiaxrlx o6uerxeHb, rqoAo Bunopr{craHHs rpoluoBIax rcoulris, rxi
3HaxoArrbcs Ha rroroLrHr4x paxyHr(ax roBapl'rcrea He icnye .

feHeparrnufi qupercrop

T3nB (IIOJITABTPAHCEY III auAu6a Ceprifi AHarorifi osu.r
(1116) 

{

Kapurueua Oreua Auaroriisu a

loroeuufi 6yxrarrep
T3IB (fIOJITABTPAH

(fl r F)



fli4npuevcrno TOBAPIICTBO 3 IOIATKOBOIO
B IAnOB IAAJ'IbH ICTIO " nOJ'ITABTPAHCEyA"

lara (pix, rvticrql, ,trtc.ito)

:ra eAPi]OY

Koltt
20201 r2 I 3l

0 I 3771 90

3air npo BJIacHl{ii Ka[iTa.[
:a 2020 pix

@oprrra Nl 4 Kor:u AI(YA n8omG-l

Crarrs
Koa

prraKa

3apeecr-
ponaauii
(nalioelr

ii)
nani ta;t

Itanira.r
y AooqiII-

Kax

f{oaarr
rosuii

ralriran

Perep-
erruii

rcani'ra.n

Hepo:-
no4i,re-

suii
nplr6yron
(nenonpu

rufi
r6rlrox)

Heon.[a-
qe nuii

liaui.ta;r

Blr,ry-
qerrufr

rartira.n
Bcroro

I
.,

J 4 5 6 7 8 9 l0

3a,ruutorc Ira rroqarox poKY 4000 3650 546 8279 12475

Kopury'naHu-n:

3rraina o6lrixosol no:r i'raxn
4005

BnnoaereFlHq rroM LIJ'I0K 4010

Inuri gltilru 4090

Croplroeanltfr 3a:uturox sa
noqaToK Dol(v

4095 3650 s46 8219 t1A1<

tlucrnfi nplt6yrox (t6uror)
ra ssiruuii nepior

4l 00 4t79 4t79

hrurnir cyryttHtri AoxtA :a
:leirHNil nepioA

4l l0

PornoAiri npra6pxy:
Bnn,raru BJIacHI4KaM

(ar.rei.qel{ar4)

4200

CnprHrynarrua npn6y'u<y ao
3aoeecrpoBaHoro xanirary

4205

Bi4paxyeaHur Ao pe3epBHofo

KATIITAJIY
4210

Bsecxn yracHur<in : Bnecr<ll

4o xani'ra,ry
4240

floraueHus :la6opronanoclt :
KanlTaJIv

4245

Bruryuerur xaniraly : Bl{Kyn
axuifi (qacror<)

4260

flepenp o4aN BI4KyrlneHt{x

axuiil (qacror<) " ,
4265

Auylionannl nrz.t$r4eriru
axuiil (qacror)

4270

Bluyveutrr LIacrKH u

r<anira,ri
4215 -335

lHrui sw HI,I B KANITAJII 4290

PasoN{ :N{iH y ranira:ri 4295 -335 4119 3844

3a,ruurorc rra riuequ porcy 4300 331s 546 12458 16t19

f euepa,ruuuil AnpeKToP

T3AB (IOJITABTPAHCEYA)

fo,rosHuii 6yxra,lrep

III anAll6a Cep riii AHaroriiionu'r
(fr rB)

KapuureHa O,reua AHaroli'iuu aT3nB (IOJITABTP
(nrE)



llpuuirrcll 4o:eiry rpo BJIacsull rcanira;t
TOBAPnCTBA 3 IOAATKOBOTO BIATIOBIAAIbHICTIO

(IIOJITABTPAHCEY{> :a 2020 Pirc

Blacsufi xaniral roBapucrBa craHoBI'{rE, :

. Ha nor{aroK seirHoro nepioay - 124'75 rl4c' fpH';

. Ha rorraror( ssirrroro nepioay (cropnronaHnfi) - 12475 ruc. rpH';

. Ha riueqr geirrroro nepioay - 16319 rrzc' rpH.

3a2020 pix elacHui;i xaniral roBapr4crBa s6irsurascs :na3844 rIIc. fpH. 3a paxyHoK Hacr)'TIHHX 3MlH:

fpH.).

Hepo:no4ineHnii npra6yroK cKJIaAae:

. Ha rroqarox seirHoro nepioay: +8279 rnc. rpFI. (orpurnrauuii 3a noilepeAnr :sirui nepiogta);

. sa riseus ssirFroro nepio4y: +12458 rnc. rpH. (npra61"rox geirHoro 2020 poxy - 41'79 luc.

fpH.).

Craryrnufi Kanira,'r roBapr4crBa cKnaAae: craHoM Ha 01.01.2020 poxy - 3 650 000,00 rpH.; craHoM Ha

31.12.2020 poKy - 3 315 341,24 rpu. 3apeecrpooaHnii craryrsufi raniran c$opNtoaaHo B II0BHifi inripi;

HeorrJraqeHufi xanira:r craHoM Ha 3 L 12.2020 poKy rlo Tonapucrny eigcyruifi.

Toeapncrno € npaBoHacrynHnl(oM BIAKPI4TO|O AKUIOHEPHOfO TOBAPI4CTBA

dIOJITABTPAHCEyA> (rcoa e{PiIOV: 0137'7 190).

Craso*r ria 3 1. 12.2020 poxy Aepx{aBHa qacrxa y crar}"rHoMy xanirani Toeapucrua - ei4cyrur.

AHarirll.rHrlil o6nix craryfHofo rcanira-ny Benerbct no 6araHcoeoNly paxlrlKy 40..Craryrutlil

KariTar" 6e: nopyrueul.

Crasov na 31.12.2020 poKy AnpeKrop (enxoHaequil opraH) He tlBrterbct yLIacHLlKont ToaapncrBa 3

,uonarroBoIo eiAnoeirartHicrro "flolraetpauc6ya"'

flpouronl seirHoro 2A20 poKy po:vip 3apeecrpoBaHoro crar)'rHoro xaniraly Torapncrna

:NriHrosascq (rurrxol,r Br4n) {eHHr qacrr(a - 3MeHIrIeHat), a ral(oiK ei46yea:rr'rcq :raiHla e posuipi

eiAcorKosrax qacroK yracuuxie Toeapucrea B 3ape€crpoBaHoMy xanirali ra e xirsKicHoruny Ix crclati.

Po:noAil r{acror{ B 3ape€crpoBaHoMy xanirali uix yracultxa\au ToeaplrcrBa craHoM Ha 01.01.2020

poKy e HacrynHuM:

,ra Cmt o d yu u c u u xie To a o p u cnt e a Kot
Bupnicut ttcnru B i ico ilt o R 6 tip cccnt I o 4u t t o,rt I'

r n u n tvn t t otr t r u n i nu.' t i ('%)

ffiIo BIAnoBIAATtbHICTto "KoMIIAHII
3 ynPABn I H Ht A KTI4BA M 14 (|IOJITA BTPA H C 6vA" Q 17pll !, 34204145 168 450,40 r0,0945

f npnq Karcplrta .f r<inHa 4 911,54 0, I 362

f oplietu<o lOpi ii Birtopostl'l I 892" 15 0,()-s l8

3a6epexnlri't Bo:rogriul'tp Mrtxoraiioeu't 2 100.16 0.06i0

Koru.{xo IeaF{ Bacrlruoet{'l 2 263,r8 0,0620

MargpeHxo Ba:repii lnaHosuq | 011 866,14 29,j i06

MouueHip Muxo:ra fierpontrv 2 61 t,21 0,0132

Cas.reHxo JIiris Or'ae,rl nieua 4 891,31 0.t342

Cen.nrox Tersna Bixropiena 222 221,',78 6,0884

Ci6ip KarerruHa i:rr'i'tHa 4 tt8.22 0,1 1 28

Crryur,rnfi Koct'l Hrn H l-pr.r ropotlllu 4 934,44 0. I 352

Tanaceuro Arrapifi €at ettouuq 3 3 16,83 0,0q0q

[Ieourox Harali.r{ O,rexciiena 185 613,82 ) | s?51

Tor6par O:reHa Orexciisua X 185 673,82 ? | 5)51

Pariiioe nrrr nrpo MHKo.rtaitoeu' t t9 908,42 0,5454

Ka,.liuiu Arv urpo Orerccaunpoenu 19 908,4r 0,5454

llauaaor Ceir,raua M hrcoraisHa X 334 6s8,76 / r),1687

Jlau.naor lssa OlercauaplBHa 4 )66 6) 0,1 I 69

Bcsoro: 3 650 000,00 100.00



Posno.4in rracroK B 3apeecrpoBaHoMy rani:ralt uux

31.12.2020 poKy e Hacr)mHI{M:
1^racHr4Kar\{[ Toeapucrna crauoM HA

llporrrou ssirHoro nepioay 6yal-rxi nplrainei a6o o6nreNeHHs uroAo BHqe BI(a3aHux qacrol( B

3apeecrpoBaHoMy crarytHoMy ranirani Toaapncrsa - ue icHye.

Koxsufi i: yracul.rrcia TonapucrBa Mae oAuaxoei npaBa crocoBHo ceoei qacrxl4 B 3apeecrpoBaHoMy

craryrHoMy xanirari.

feuepalrurafi 4upexrop
T3AB dIOJITAB TPAH CEYAr- lIIauAu6a Ceprifr AHaro.iIifi oeu.I

(nr6)

KapnureHa Oresa AHaro,'tiisHa
(11i5)

.id '

lorosHufi 6yxralrep
T3nB (IIOJITABTPA

C xn ad yvacuuxie Tooap ucm aa Kod
Bapnicnt aucnxu Bit coiltoK 6 Japeccfi|otuilo,v)'

c m u n tnt t r on t xu tr i trrur i ('%)

TOBAPI4CTBO 3 OBMEXEHOIO BI.qTOBIAANbHICTIO''KOMIIAHI'
3 yIIPABlllHHt AKTI4BAM14 (IIOJITABTPAHCByA" Q42047 45)

34204'/45 699 984,60 21,tt35

Eeraruos Ceprii BoroAuirat.rposu.l | 292 636,03 38.9895

fuurq Kareouua -f,xisua 4 9t 1,54 0, I 500

f ooaienr<o [Onifi Bir<ropoer.{.r I 892,15 0,0571

3a6enexnuii Bor oaulrup Muxoraiost{q 2 300.26 0.0694

Koguqro lsaH Bacuruoeuq X 2 263.t8 0.0683

MalspeHxo Banepifi IsaHoeuq 291324.t0 3 8,9500

MarqDeHi(o IHna Bixropielia 33 1,00 0,0100

MosqeHxo Murola llerposa'l 2 67r,27 0,0806

Ceparor< O,rercaHAp Bactlr uoeH.{ 331 ,00 0,0100

Ci6ip Ka'repnua hri.tua 4 r r8,22 n l+l

C,ryusrn ii Kocrr urnu fpuropoen.r 4 934,44 0 488

Tapaceurco Arupiii C greHoel.t..l 3 3 r6,83 0 000

llarrAapr luHa OlerccauAplBHa 4 )66 6) 0 281

Bcroro: 3 3r5 341.24 100.00



fli4nprlernrcreo TOBAPI1CTBO 3 IOAATKOBOTO
B IANOBIAAJI bH ICTTO'' IIO,'ITABTPAH C6YA''

lala (pix, uicxtlt', ,tuc:ro)

sa CAPIOV

Ko!l.r

2ole-T- l2--T--x
0t377190

3air npo BJracHHf l(arliTa-r
:a 2019 pitc

@opnaa Nl 4 Ko.a, :a AKYA [l80loos I

Crarrq
Koa

pnAKa

3apeecr-
ponaului
(naiioeu

ii)
ranila;r

Kanira.r
y aoouirr-

KAX

Aotar-
KOgltt-'I

nanila.lr

Perep-
e rr lrii

rcani'ra,r

Hepor-
rroAi,re-

nuii
npu6yron
(rreuonpll

-ruii

36ilToK)

Heonna-
.teHuii

nanila.lr

Bn,ry-
.tcrtuii

ranira;r
Bcsoro

l z J 4 f, 6 7 8 9 t0

3aluurox rra no(taroli poKy 4000 3650 541 7764 1 1955

Koplry'eauHx:
3rraiHa o6;iir<oeoi no:riruxn

4005

BtinoaereHHq rIoMI{J'IoK 401 0

Inuri sN{iHu 4090

C rcopnron aur.rft :a,t r.r urorc

HA IIOqATOIT POKY
409s 36s0 541 7764 I 1955

Wcrui,t npr.r6ylor (16 nror)
ga asirHuti nepioA

4100 511 511

lnurrrfi cyxytttuui Aoxtg ga

:sirHui nepioA
4l l0

Posno.4il npr.r6y'rry:
Bunrartr BJIacHL{KaM

(auBiaeHau)
4200 -50 -50

Cnpauynarurt lpn6y'r'xy ao
3 a DeecrpoBa Horo xanira,r Y

4205

BiapaxynauHl,qo pe3eptsHol-o

KANITANY
12t0 5

Bnecru yracxuxie : Bnecxu

Ao raniraly
4244

floraiueuHR :a6oproaalrocri s

rcanira.nv
4245

Bu,ryueuul xanitaly : Bltryl
aKrrifi (r{acrox)

4260

flepenpoaaN Bl4KynneHlx
axuifi ('iacror) " 

.

4265

AuyltonaHHr n uxyfti$ea nx
arcUir"t ('lac't'ox)

4270

BreryueHur rracrKll B

ranira,'Ii
All<

THI]II 3MIHI.I B KANITAJiI 4290

PasoN{ rN,riH v xani'rani 4295 515 520

3a,ruuror ua r<iucuu posy 4300 36s0 s46 8279 12475

fenepa,rsHnfi AupexTop

T3AB (IOJITABTPAHCEYA)

foronsnii 6yxralrep
T3nB (IO,IITABTPAH

III asln6a Ceprifi Asaro,riiionnq
(nlB)

KapurueHa O,'IeHa AuaroriieHa
(nrE) .4
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llI. Kanira",ruHi iHeccrurtii
H a i-lvrerrvea urrr rroHaStI rKa KoA lrnaxa 3a Dlli Ha riirrertr Doxt'

I
.,

J 4

(anirarr,He 6vaieHaurso 280 89182 26051

1pn;6arirrn (nuroroareuua) oclroouux :aco6ie 290 I 5789 2l

Ipr.r46auHr (auroroareuua) iuruux ueo6opolurx Nrarepranr,Ht'lx

rKTl.ltstB 300 65i t43

1pa46auu* (crnopeHHr) Hervarepialsulrx aKrvsis 310 r'73

loru6aHHq (euporq\tsaugq) .qoarocrpoxoet tx 6 i o,rori q ttirx aKtrrBlB 3t0
HIII I 330

larolr 340 105797 2622r

3 pl4r<a 340 rpa{a 3 xarr ilalsu i r s gecrra Llii r: i ur:cclra r1i iiHy uepyxolr icrt
r! i uar rcori Blrrparu, BKn to gL-r r i 4o ria n ira,r rrt t tx i rr secrt tqi il

(311)
(342)

IV. (Dirraucosi isucst'uttii
Hat'tivleuyaauHrr lloKa3H nKa Koa puana 3a pix Ha xiueur otxiv

rll0l]l-OC'IDOltoBl noTorrln

I J 4 5

A. tlrirranconi irreecrrruii 3:l MeroAolr y.rircri n ttanira.iri e:
acoqiiioeani nil{npHcNtc'f ea

350

IOqlpHl nl.qnpl{eMcTBa 360

)|Il,rtbH v nlriJI bHlcTb 370

i. Irrui $iHaucoei ineecr-uuii B: qacrxr{ i tIa'i 5' c'raryr-ttottty
ranilaLri iuurux niarrDneilrcrs

380 50

Kull 390

>6:rirauii 400

HIUI 410

laroM (posA. A + pos.q. 6) 420 50

3 pr4r<a 1 035 rpa$a 4 Banaucy (3uiry
npo rfiHaHcoeuii crau)

3 pr4ra 1 160 rpa$a 4 Ea,raucy (3riry
npo r!iHaHcoerzfi cran)

IHuri roerocrpoxoai rliHaHcoui ir-rgecluuii ni4o6panreui:
:a r-:o6ieaplicrro
ra cnpaBc!:nrBoro uapricr rc
3a aN{oprri30BaHoro co6ieapricrro

floroqrri (riHaHcoai iHeecriluii ai4o6paxeui:
:a co6iaapricro
3a cnpaBe!..rrtBorc napricrto
3a aNropru3oBaHoro co6iuaplic'r'ro

(12 1)

(422)
(423)

(424)
(42s)
(426)

50

fI aiilreHvea ln fl rr or{a3H uKa Kor pqara noxojru Blrrpalu
) J 4

{. Ilnui orrepauiiirri aoxoru i rrmpa'nt Onepattiiirra opettra arrneis 440 4569 | 002

JneDarlraHa KVDCOBa Dl3HnUt 45{)

Pea:risauir isruux o6oporsnx ar(TuBlB 460 s47 6 4501

llrpadu. nesi. t tevcrofixl.r 470 362 2

Vrprnaauur o6'exrie inffigpo.nouyuarbtloro i couialrno-xy:ri'r)?Horo
IDI,I3HAqCHH{

480 25 23

HtIlI OneparllHHr aoxoAl,t I BxTparu 490 I 3558 3608

r rovv quc,ti: siroax\tsaHHg ro De3eDBV c\rNlttisttlax 6oprtB 491 d

renoolvKrileHi Bl.n'Darr.l i eTrrarn 492

i. [oxoau i urparn oi4 yuacri e lianiraJli 3a iHBecluuitrlt{ n: acouit"losaxi

ti.1nprrcnrcr.Ra
s00

1(frt lDll r nl.lllDIICNIcl'Ba 510

:nilrnv ttisnurricrr s20

3. Inuri diuaiicosi toxo/tu i nlrrparu. nttniAeHrtn :') -i l, X

lpoqeHrrr 5-{0 X 6107

DiHaHcosa oneHna aKrHeia 550

Huri diuarrconi roxo.qfi i sr.rrparu 560 203

f, lrrrri ;toxoal,r i Bnrparu. Pc:trirartitr diHirttcrtnttr itttrcc't'nqifr 570

loxo.tr si.q o6'cJrtatrtut tti-1ttpttcltc I I 580

Pe:v:rsla'l orti Hru ronuclroc'rt 590

Heorrenauifi na xwcona pi:rttr.ttls 600

bE3OTIJ]ATHO OTCD)+fAI]I AKI'IIBH 610 X

,nIlcal{Ht Heo00uoTrrflx aKTHBIB 620 X 294

lsuri aoxoarl i errrparn 630 2'70

Tosapoo6ruiuui (6aprepHi) onepauii: npo4yrqie n (roaaparntl, po6orauu, noc,ryravn)
gacrra 

^qoxoay 
nin pea:ri:auii npoa)'rqii (roeapin, po6ir, noclyr) :a rooapoo6vittuunu (6aprepuuurr)

KoHTpaKTaNrr4 3 nos'rr3aH14tr'lr.{ cropo!IaNI}r

(63 1)

(632)
(633)3 pr,rrxiu 540-560 rpaQa 4 {.riHarrcoei Br.rrpa'nr, yr<nroueui Ao co6iBaprocf i aKrilsie

,^



VI. f poruosi

3 paarca 1090 rpa$a 4 Banaucy
(3niry npo {riHaHconnii cran lpouroei KoIrJTn, Bl.IKopt'IcraHHs srux o6vexeuo

VIl. 3a6e:ne.ieHus i

3 prgra 920 rpa(ra 3 Earaucoaa eapricrs 3artaclB:

ei4o6paxeHnx 3a qhcroto napricrlo peani:auii
[epeAaHI4x y nepepo6tty
oQopr'lreltnx B 3acraBy

tlcpe.faltHX tla roviciltr
Arrnsu Ha si.qnoaiAa,'rsuor'ly :6epiranHi (no:a6ana Hcogt{i.r paxyH ox 02 )

3 pr4rca 1200 rpa$a 4
SanaHcy (3niry rrpo 3alracrr. nprr:Haueui r.urr rpo,rtax{y

QiHancorufi craH)

(6er )

(92 1)

(e22)
(e23)
(e24)
(e2s)

(926)

HaiinteHytalrrrq rroria3lu{Ka Kol psaxa Ha riircrtu pony

I 2

OTIBKA 640

loTortHHll DaxvHoK v oaHKv 6s0 6720

Hui paxysrtl e 6auKy (axpeAurnel4, qexosi xHurxxH 660

. DOTXOBT KOlxTU B -nODO31 670

xeisa.fi eHt'u foorrroBHX Korx't'lB 680

Pa:olr 690 6720

H'

BuAu ga6e:neqeHr i pe:epuro KoA
pfl/lKa

3a.irn-

uloK Ha

noqa-
TOK

poKy

36irsueHHq sa

3eirHl.rii pir(
Bl.rrio-

pr1cTaHo y
:nirrtouy

poui

CropHo-
BAHO

IICBHKO.

pHc'r'aHy

cy\,ry y
3BlTHOlvly

poui

Cyvra ovirynaHono
eirrur(oayaauHl
nl.rrpar iuuroro
o'ropoHoro, uto
BpaxoBaFra frpr.l

orqiHqi

:a6e:rreqeuHq

3alrrurox
ua rirreul

poKyHapaxo-
BAHO

(crsope-
Ho)

AOAAT-
xosi

niapa-
xyBaH-

Hfl

I L J 4 f, 6 7 8 9

3a6esneqeHsq Ha BHnnary rigrycror
npaLIi BIruKaN{

710 2112 3030 2085 37 t'l

JaOe3neqerlrrr HacTyfl Hr.{x rJl4TpaT Ha

rro,{arKoBe nesciiiHe ga6egneqesst 720

3a6egneqenHr HacrynHux BfiTpar Ha

BlrKoHaHHr rananriiiHux go6oe'qranr 730 4690 2975 3s92 4013

Ja6esneqer*rq HacrlrnHrrx BHTpar Ha

JECTDVKTVD143AUIIo
740

Ja6egneqenss Hacrynrrux Bt{Tpar Ha

BHKoHaHHfl :o6oe's:aHl uloro o6rsN;ltaeux
KOHTDAKTIB

750

760
770

'e3eDB C\A4IJlBIJHX Oopl-lB 775 5528 8 27 61 217 5

Pa:olr 780 12990 6013 8438 10565

VIII. 3anacn
Haiiiveuynarrur nor{a3HnKa Kog pr.qxa Earal{coaa eap'ricrs llepeouinxa ra pix

Iia IflHeub pol{y t6i:tt ruessl .tncrol

sanrocrl nea"rrisauii*

yIllHI(a

I 2 J
A+ 5

-}IDOBTIIIA I MATEDIAI]I 800

{ynioe.n uui uanirQa6pr.rraru ra KoNtrreKryroui n apo6ra 810

Iarnso 820 t88

lapa i rapHi varepia,rrr [1 . 830

)Y^qlBeJlbHl MaTePIaJII't 840 9169

lanacHi qacrnu14 850 645

\4 arepialr'r ci.nscsxorocnoAapcbl(oro npH3HaqeHHr 860

.loToqHl oloJIoflqHr aKTllBH 870

Ma:roqi ssi Ta rxBnAKo3noruy'naui npe.qMeru 880 49

Hc:aseDureHe eupo6Huurso 890 266603

I-oroBa npoAyxurs 900

Ioeapl.r 910 +J/.)
Pa:om 920 280977

* sH3Haqaerbcfl sa fi- 28 floroxenHs (craH4apry) 6p<ranrepcrroro o6nixy 9 "3anactt"

f



X T cbKa 3a Balilc'r6

LI 2t t1 ur e rr J/B a rtt{fl nO Ka 3 tI LI KA ) Kol
pflIKa )Bcrot-o uz

nirrcuo 
/

p0h) 
I

y T. rr. 3a clIloKaMu HeItot aillelIHtt
tro 72

Ntcnuin

eit 12 to
1E

ivlicsuin

ei,x l8 ao 36

llticfilB

I 2 J 4 5 6
{,e6iropcsra ra6oproaaHicrb 3a roBapH, po6oru, nocryr-H 940 3080 3080
Hua noroqHa re6i'ropcsra ra6oprooarricrs 950 6395 639s

Cnlrcauo y :n irrror'ly poqi 6esHaai i.rHoi Ae6iropcr,r<oi :a6oproaa uocri
I: pr,txia 940 i 950 rpaQa 3 sa6oproeaHicrb g noe'xgaHnMrr croporraMrj

X. llecrnqi i erparu eia

(esr)
(es2)

lHItocTeLl
Har"r rrr ctlysa lr t.rfl noKa3ull Ka Koa

pfi/.lKa
Cvlra

2 -)
lr.rse,'reHo (cnucaHo) :a pix uecrav i ur-par 960
lnsHauo gq6opronauicrrc BnHnr4x oci6 y rniruorray poui 9'7tJ
Jyva uecrau i erpar, ocrarollue piurennr uono BHHyBaruie ra rKnMH rri.l rciueus poxy He npnfiHrro
no:a6araHcosr.rfi paxl+rox 072) 980

X BeltbHl K'r|{
HailrueHvgaHHs loKa3HtlKa Koa Dsarca Cynra

I 2 J
]oxia :a 6yaieclrr'rnuu KoHTpaKTaMu 'ra :nirrrrri.i pir< ll 10
Sa6opronauicrs Ha rirrequ :oirnoro pory:
BAJIOBA 3AMOBHI4KIB lt20
3AIIOBA 3AMOBHI{KAIU I 130
} ABAHCIB OTDHMAHI,IX I 140

-yvra:arpurvaHllx KorxTiB Ha KiHeUb poKy I 150
Bapricrr Br4KoHaHr.rx cy6niapqauaxanru po6ir 3a He3aBeprueHnuu 6ygine,rruuva
(oH'rpaKTaMl.t I 160

XII. Iloaarorc Ha

Haiuenynauufl noKa3HuKa KoA psAra Cyuir
I 2 -)

loroqnr.rfi noAaroK ua npN6yrox l2l0 .''AA

Jiacrp o.rerri noAarxoBi aKTrrBr.{ : Fra noqaroK :eirHor,o p6x y r220
la KlHeub 3BlTHofo poK) 1225
JIAC'lpoqeHl IoAaTKoBl 3oooB t3aHHt: Ha nortaToK 3BlTHofo DoK\ I 230
ra KlHerlb 3BrfHofo poKy 1235
lxltoqeno Ao 3BiTy npo.$rHarrcoei pe:vllrarr.r - vcloro 1240 1,1A

, rou y vuca i : noroquraiiEfci:iarox Ha lpr.r6wox t24r 244
MeHrueHHs (r6inturenruil BlAcrpor{egux noaarKoBux aKTuBtB 1242

l6i,.rsuenHr (su eulreuul) ai4c'rpoveHux noAarxoBr.{x 306oB'r3aHr, 1243
Bi4o6paxeuo y cKnaAi BJracHofo Kanirany - ycLoro 1250
/ ToMy qr{cnl: noroquui noAaroK Ha npx6}Tox 1251
NMeHrrreHHr (s6iruueufrq) niAcrpoqesux no.{arKoBHx aKrLrBlB 1252
r6iflrueHlr.s (rueHurennr) ni4crpovenux noAarKoBHX go6oe'sgaHr 1253

XI Itu IICTAHHq AM 3aI{Il.rHHX aHb
HaiiMeHvsaHHfl rloKa3H!rKa Koa pnara Cyna

I 2 J
Hapaxoeairo sa aeirlrufi pir< 1300 4341
Buxopucrano:a pix - ycboro l3r 0 4341
l rovy vncri Ha: 6yniBHl4Urno o6'cxrie l3l 1

rpt{AOaHHn (Br4roroBneHHr) ra nolinnreHHr ocHoBHr.rx saco6ie t3t2 4168
HI,IX ]\{AII]T4HI4 TA OOTANHAHHf 1313 4l 68

t plrn6a u r ur (crsopcuHr.l r rel,rlrepia,r ur r nx aKrr rB i s 1314 173
rorauer rLrr orpilMaHLlx rra rani'raLruui i r reec-rhuii l ro:il.l{ 1315

l3l6
1377
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IIi4npnemcrBo - T3AB <<[o,rrasrpa*rc6yl>
IseHruQiKaqifrHufi KoA - 01377190

MicuesHaxoAr(eHHq: nyl. €nponefictrca, 6. 107, tu. Iloaraea' 36002

(3ATBEPAXEHO))
PiueHssu Haua4onoi pa4r
Toeapllcrua 3 AoAarxoBoro

eiAnosiAaJnH icto,,flolranrpaHc6yA"
eiA (14)) t<sirHs 2021 por<y

(Ilporor<on Np02-2021 yia 14.04.2021 p.)

3BIT TIPO YTIPABJIIHH'I 3A' 2O2O PIK

fianufi 3nir rcepinurzrlTBa Tonapucrea 3 AoAarKoBoro eianosiAalrnicrro "floltaetpauc6yA" 3a2020

pin ligroroBrreHo y nignoni4socri Ao Br{Mor n.7 crani l1 poeginy 4 3axony Vrcpaiuu <llpo
6yxra,rrepcr,r<ufi o6nix ra $inaucoey snirHicrr a VxpaiHi>, anuor MiHicrepcraa $iHaucie YxpaiHr'l

(soxpena, Haxasy Miuicrepcrna $iuaucin Vxpaiurz eia 07 rpyAHq 2018 poKy JYe982 dlpo
3arBepAxeHu.s MeroAuuHux peKoruleHAaqirZ gi cxlaAasHr seiry npo ylpaBriHHq)) /gi sNaiHaNat,t ra

AonoBHeHH xwu[) i aiH siAnoeiAae erilaoraM uloAo Ao cKnaAaHHfl cKopoqeHoro seiry rcepieHnqrea no

Toaapzcruy, rKe siJlHocurscq Ao xareropii cepelHix nignpnenrcre (:ri4no 3aKoHoAaBqo

BcraHoBJreHofo Kphrepiro su:uaueH ur).

I . OPfAHI3AIIITHA CTpyKTyPA TA OIIUC Al.flJ'IbHOCTI TOBAPI4CTBA

Torapucrao 3 AoAarKoBoro siAnoeiranrsicrro <Iolranrpanc6y.u> (aali rorapncrno) e

roptrAnqHoro oco6oro, crBopeHe lo Ilneirsnoro KoAeKcy Vxpainrz, locno4apcbKofo KoAeKcy YxpaiHn,

3axouy Vxparuu <flpo rocnogapcsxi roBapr{crBa>> ra isuux HopMarHBHo-rIpaBoBI4x axrin Yxpaisu, Aie

na niAcragi ,qiroqoro Craryry, 3arBepA)KeHoro 3afaJlbHurun s6opanu arqionepin Toeaprlcrsa eiA

30 uepeua 2020 poxy (flporor<on Ns03-06 eiA 30.06.2020 poxy)'
MicqesHaxoAxeHH.fl Toeapucrna: nyl. eeponeficbKa, 6. l0l, Na. llo:rraea,36002.
Oqrosgoro Meroro Aixnruocri Toeapucrna siAnoaiAHo Ao crar)'ry e oAepx(aHnx upN6yrKy ra

HacryrrHoro fioro po:noainy uiN V.{acuuxa\.{Lr, a raxox 3aAoBoneHHl uorpe6 HaceJIeHHf, y npoayxuii
(ronapax), po6orax ra nocJryrax i pea,risaqii na ocHoei oAepxaHoro npu6y'rxy iurepecie Vqacruxie
Toeapncrea.

OcrioeHi BLIE r rtnnr>uocri Toeapl{crBa:
- 6yainnuurBo xHrJIo BIzx 6y.uin e,rs ra H e)KI4rJIo n lix 6ylin e:r I ;

-Br4KoHaHHq 6ylieensHo-MoHTaxHFrx,- peMoHTHrrx, npoeKTHo-nottryroBLIX, nycKoHanaAXyBaJrbHHX

po6ir;
-3araJrbHe 6yainHuurno 6y,uieels (Hoei po6oru, po6oru : :auiHn, peKoHcrpyKqii ra eiaHoueHnr);
-6ygiBHhurBo ra MoHraN iHxeHepuux i rpaHcnoprH14x Mepe)K;

-6yainunurse xrarnonux 6yAuHrcie, iuNeuepunx Mepe)K ra cnopyA )I(L{rJloBoro KoM[neKcy I

6naroycrporc HhbneHr.rx nyurrie, a raKox x erccnlyaraui.n;
-6y4inuuurBo rrpoMucnosux 06'exris ra o6'eKrie couial*ro-no6yroeoro ilpH3HarIeHHq;

-nupo6uxqrBo ra peani:aqir 6ylire:nHux ruarepialin, noHcrplxqifi, 4eralefi ra erzpo6in 4lr
xraTJroBot.o, npoMI4cnoBofo ra iHuoro 6yaisHraurna;

-iHuli euau Aig,rsHocri.
Y opranisaqifino-nr.rpo6uu'iia crpyrcrypi Tonapucrea ycninruo cfryHxuioHye rpoeKrHl{fi ni44in,

arrorpqucnoprHa ruexanigosaHa KoJroHa, IIex ro eNpo6uuqrny :ali:o6erosHtlx eupo6ir,

posunuuo6erosnnfi By3oJr, crolxpuufi qex. fIoryNHa eupo6uvua 6aza Aae Moltrtplsicrr Tosapl{crBy

Br{KoHyBarr4 ceoiNau curraMr4 lo 90o/o 6y4ieenrHrax po6ir i :a-nylnrn niapsaHi oprauisaqii JIHITIe Ha

BHKoHaHHT cneqpo6ir.

OPf AH I4 YTIPABJIIHHq TOBAPI4CTBA

Buulnv opraHoM Toeapncrua flBJ'rrlorbcs - 3aralrHi :6opn yuacHnrie (Craryr Toeaplrcrea ei4

12.09.2019 poKy ra Craryr Toeapucrna sia 30.06.2020 poxy).

BuKonasquM opraHoM Toeapucrna, ulo sAificHroe xepinululrBo fioroquoro gi-rrtr,uicrrc Toaapllctla, i

e niAseiruutr 3ara-nsHurur s6oparrl yracuuxie Tonapucrea, e .{uperqir Toeapucrna. [upexu,iro oqo.moe

feuepanr,Hzfi Ar.rpeKTop. Kepiluuqrno po6ororc .{zpexuii sAiicHroe leuepalruufi AI{peKrop

Tonapucrna, xxttit nnpani 6es 4onipeHocrt Atsru atq iveui Toeapltcrna y eiguocunax 3

ni4npuevcrBaMpr, opraHi:aqixMr.r, AepxaBHnnrlr i fpoMaAcbI(I4MI.'t opraHaMn fi opraHi:auitMH, inrunvu
ropHAr4qHr4Mra ra $isz.tHltun oco6attlt.



Ha nporrsi :eiruoro 2020 pony 6ylo crrlrxaHo ra npoBeAeHo 5 aara,rtHprx :6opir ylacHuxie
ToBapr.{cTBa, a caMe

Bua :araluuux :6opin
qepfoBl no3aqeDfoBl

X
nara nposeAenHs l5 qepnun 2020 porv

KsopyM:6opis 78,36764%

Onuc

Ha s6opax npucy'rni 13 (rpnuaauxrl) yracHurcin, rri eorogtro'rs 78,36164o% ronocie. 36opn nnaxarorucr
npaBoMoqHaM14.

llpncyrui y{acH}.IKI,I po3rnsHynr4 Hac'rynHi nHraHHr froprAKy,qeHHoro: l)IIpo o6paHur forosr4 r'a Cexperapr
3aranrHltx r6opin Y.racnurcin. 2) llpo :ar:eepANeunx piuuoro (rinaucoeoro :uiry. 3) flpo po:no4rl q{croro
npu6y'rxy (noxpr.rrrx s6zrxy), Bi{nnary .qusiAeHAie ra ix po:r'aip. 4) llpo HaI\aHHs, 3roAr.{ reHepanbHoMy
AI4peKTopy Ha yK,'laAeHHf, 3HaqHHx lpanour.ruie. 5) llpo aiAKnuKar-rHt (npr,rnuueuHr rloBHoBaxeHb) Har,ra4onoi
pa4u Torapr.rcrna. 6) llpo o6pauu.a HarnsAosoi pa4n Tooapncraa. 7) flpo :arnepaxeHHr yMoB aoronopia, rrci
6yayrr yrna4eui s roroBolo ra r{JreHoM Harnx4onoi pa4u Toaapi.rcrBa ra Brr3HaHur oco6ll, }TloBHoBaxeHoi Ha ix
niAnucaHsg eia i\aeHi Toeapucrea. 8) IIpo 3arBepAXeHHr 6rogxery Har,rrgoaoi Pa4N Tosapncrna. 9) flpo
npl'rn14HeHHt noBHoBaxer'rb {npexuii Toeapncrna. I 0) tlpo o6pauHl !nper<qii Tosapnc'rea. I I ) llpo
3arBep.qxeHHt WoB goroaopin, ari 6yayrr )'rcnaaesi 3 qreHaMr4 [r,tpeKr-{ii Toeapucrna ra BH3Har{eHH-r oco6n,
ynoBHoBaxeHoi ua ix ni4nucaHHr sia iueHi Tosapncrea.l2) tlpo BHeceHHr:r.ris Io eiaor,rocreft npo
Tosapucreo, qKi I\aicrsrscq e eAHI-roN,ry AepxaBHoMy peecrpi ropHAr4Lrrhx oci6, $i:avurx oci6-ni4npraenqin ra
fpoMaAcbKux QoptrllcaHr 3 )?ax)tsaHHtNa piureHs, nprrriHxrux 3araJrbHilMu e6opauu yracunxin Tooapucrna ra
HaAaHI*r npeAcraBHLIKy Tosapzcraa noBHoBaxeHb Ha Bqr{HeHHr giii non'a:auux is euecenxrM raKr.{x :uiH. l3)
flpo cxsareuut BLn4r"reuHX Tonapncrnov npanounuia ra nigrsepgNeHHr noBHoBaxeHu oco6u, lxa ix yr,rara ra
fllnflucara.

BlrA:aranrHHx 36opiB
qeDfoBl lo3aqepfoBi

X
.Ilara npoeereHHs 30 qennlrq 2020 norcv

KeonvNr:6onis 99.08355%

Onnc

Ha gararssr.rx s6opax npl.rcyrHi 6 (u-ricru) yracurrin, rri norogircrr 99,08355"/a rolocin. 36opr.r eeaNarcrscn
IIpaBoM or{HI,IMI,t.

flpracyrni yqacnuKr.i po3rnrHyn14 Hacrynui ntrraHlt noprAKy AeHHofo: 1) llpo o6paHur fo:roer ra Cer<perapr
3aramuux :6opie Vuacruxir.2) flpo eneceuuq :i\aiH .qo Crarlry Toaapucrea ra Br.{KJraAeHHr iioro y Hoeifi
peaarcqii.3) llpo ynonHonaxeHur oco6u Ars niAnncaHuq Hoeoi pelaKqii Clarrry Toeaphcrsa.

Bna:ararsuux :6opin
qep[oBl I|o3aqepfoBl

Iara nnoeeneHHrl 23 runnrr 2020 porcy

KsopyM :6opie 88.10119%

Onuc

Ha saran6Hl4x :6opax npucy"rHi 4.(uompu) yracurxiu, sxi eoroAilort 88,10119% ro,rocis. 36opu eeaNaioTrcn
frpaBoMoqHr{MrI.

llpracyrui yqacHHKH po3rnrHynH Hacrynni nilraHHr noprAKy AeHHoro: l) llpo o6pauua fo,roen ra Cer<perapl
3aramnux:6opin Yuacnuxia.2) flpo nurcuoueHHrr 3 €ArlHoro AepxaBHoro pe€crpy loptl4ur]Hux oci6, $isnuHux
oci6-nignpuel.rqis ra fpoMaAcr,Krrx $opnryeanr in$oprraaqii npo eracuurie icrorHoi yracri Tonaprzcraa. 3) flpo
yrroBHo-BaxeHHa oco6n, nignoni4arrHoi sa npoee4eHHr AepxaBHoi peec'rpaqii Tarux :uiu.

1::+'!+ i "
Bur 3aralrbHr.tx 36opiB

qepl'oBr IIo3aqepfoBl
X

,llara npoee.rleHHfl 18 ceprHq 2020 porcv

Ksonvtr{ :6onia 88,t0119%

Onnc

Ha aararrnzx s6opax npucyrrii 4 (vorrpu) ylacnnxiu, xxi eo.nogirorr 88,10779Yo roJrocie. 36opra nnaNarcrucr
npaBoMoqHuMM.

flpncyrni yqacHi.rKr.r po3rnrHynn uac-rynui nhraHHr nopf,AKy AeHHofo: l) llpo o6pauHl I-oroeu ra Cexperapa

,3ararrsux :6opir Yvacuuxin. 2) llpo yr<na4enHr AoroBopy xyrrieni-npogaxy Hexr4rnoer.rx nplrviurenr. 3) llpo
ynoBHoBa)KeHira oco6rz,ni4nosiganruoi 3a FnaAeHHr ra niAnucauss AoroBopy x;rnie,!i-npogaxy Hex{HTJIoBHX

nouniuenr.

BnA:ara.ruHr{x 36opiB
qepfoBl II03aqeI]foBt

X
Aara ilpoeeAeHHq 30 ,rucronaaa 2020 ponv

KeopvN{ 16opis 88,10779%

Onuc

Ha saranrHnx:6opax npr'tcyrui 4 (vorrapu) yracHuxin,.qxi noroAilorr88,10119% rorocis.36opu unaxanrucr
npaBoMoLIHtlM t4.

llpracyrui yqacHuKr.r po3rnrHyn14 Hacrynui nr.rraHHr noptraKy AeHHoro: 1) llpo o6pauur foapu'ra Cerperapr
3aranrnnx s6opir Yvaurunie. 2)llpo o6paHH.a ayANropcrr<oi @ipnru ToeapuarBa !:rt npoBeAenHr o6oe'sgKosoro
ayrrl'ty $iriancoaoi eeirHocri ra nepio4 01.01.2019 p. no 31.12.2019 p., Bfl3Har{eHHr )MoB AoroBopy, ruo
yrulaaaTI{MeTr,ct 3 Helo.



l5 vepeHn 2020 poxy y ni4noaigHocri ro piuteuHx 3ariurbHnx:6opie yuacHnxin Toeapucrea
(nporor<on Ne-O1i06 sh 15.06.2020 p.) - cKnaA 4rlper<uii Torapucrna 6yro:vineuo. Tax, npuruHeHo
noBHoBa)KeHHt: feuepalr,Horo Ar.rpeKropa TapaceHro Au4pir esreuirionnua, 3acrynHHKa
reHepalrbHoro AupeKTopa Ka,'riHiHa Ceprir Orei<caHgpoBHqa, qrenis 4llpexqii - Parifiosa lnanrpa
OrercaugpoBliqa, Ceparox Ter.sHra Bixropiruz ra lleseHeqr IOpi" PocrlrcrasoeHqa. O6paHo:
feueparruuM Ar{peKropou LIJaH4u6y Ceprix AHaroniioenr{a, 3acryrrHr.rKoM reHeparbHoro ALrpeKropa
Tapaceurco An.qpiq esreHifioezqa, q.rreHaMu aupenuii - KosuqKo leaua BacuJrboBr,rqa, Ceparon Teuuy
Bixropieuy (nepeo6pauo) ra Hory AHgpix llaeronHqa.

Ha npou:i :eiruoro 2020 poxy 6y,ro npoee4euo 6 saciranr, .qupexqii Tonapucrea:

flporoxo:ronr 3ararssr.rx :6opie yuacruxie Tonapucrna J\o-4 eia 12 sepecnx 2019 poxy 6y:ro
npufiurro piueHur npo npr.rnr4HeHHr rroBHoBax(eur Peni:opa Tonapncrea, z 12 BepecHfl 2019 poxy, e

sn'l:xy 3 TuM, ulo 3a :uicront 3axony Yxpaiun dlpo ronapucrBa : o6neNenolo ra AoAarKoBoro
siAnoeiAanrHicrro>>, a raKolx iuurrlx 3aKoHoAaBqrax aKrie cepeA opraHis Toeapucraa eigcyrHiii raxnli
opraH xx peni:op (Craryr Toeapucrea 3arBepAx{eHrzfi s Honifi peaarcqii).

Houep
:aci,ta rrtl

lara
npoEcIcfiHt
:acilruur

flprlinrri rriraHHr (xoporxzir onuc)

t3.03.2020 l. floo cnncaHHr ocHoBHoro:aco6v.

2 26.06.2020

l. flpo sarcprlrrq po3paxluxir:a goronopou Nl 24 rtynis,ri-npolaNy vaiiHoBrrx npaB Ha r(Baprr4py
eia 25 xsirHrr 2017 p. -flr-olr<ra A.O.
2. llpo 3aKpliru po:paxyuxie 3a AoroBopoM N 51 rcynis:ri-npoaaNy mafiHoeux npaB Ha KBaprr.rpy
sir25 nunus 2017 p.Iu1x .f .O.
3. flpo 3aKpr.n-fr po:ipaxynxie 3a AofoBoporu J\! rcynieni-npoAaxy Nlafirroslrx rpaB Ha xeaprnpy ai1
I 1 :runn-r 2018 p. lu-ryr. -fI.O.
4. llpo roBepHeHHr froMr4JrKoBo cnrarleHr.rx xouiris Iurvx fl.O.

3 16.09.2020

1. flpo cxna:reuur )KnaAeHofoloronopy frocraBKu.l\s 20 sia l6 6epe:ur 2020 poxy.
2. flpo cxnareHur yl(rra^eHoro fioroaopy noc'raLraHu, Ne04/03/19 eia 04 6eperur 2019 porcy.

3. flpo cxraleuHr yKnaAeHofo loroeopy J\l 18/19 xynioni-npogaNy ni4 18 reirrr,{ 2019 pony.
4. llpo cxnareHHr )KrraAeHoro.{oroeopy Nl 01/20 xlnieni-npogaNy ei4 08 ci.rHs 2020 poxy.
5. flpo cxea,reHHr yKnaAeHofo [oroaopy Ne OK07 I 0 xyninni-npo4aNy eia 02 ciqHq 20 I 9 porcy.

6. llpo cxna,reunr yKnaAeHofo [oroaopy NeOK00000000000023 rig 8 ciuna 2020 poxy.
7. llpo cxrareNur yKnaAeHoro{oroaopy nocraBr(r4 l',le149-19 ei4 I I eepecHr 2019 porcy.

8. flpocxsa:reHarlxnaAeHoroloroeopyrocraBKnNe 108/22sie01 cepnHs20l8porcy.
9. flpo cxeareHrrn f{oroeopyJ\! I xyrris,ri-rrpoAaxy ni4 2 civru 20 l9 poxy.
10. IIpo cxra:reuHr fioronopy Nc I xynis,'ri-npoAaxy aiA 2 ciqus 2020 poxy.

4 t7.09.2020

l.flpo cxeaaeHHt yK,raaeHux feHepa,rr,ur.rv !,upexropoM npcBorllniz y 2019-2020 pp.: TOB
(3ABO,[ TEIIIIOIHTEX).
2.flpo cxnaneHHr yKnaneHux feueparuruu lnper<ropoM rrpaBorrhtie y 2019-2020 pp.: cDOfl

Lllaxea,laaoe A.3. Ornu.
3.flpo cxeareHHfl yKnaAeHnx feHepamHuu luper<ropoM npaBolrrnie y 2019-2020 pp.:r OOll
Ceparor< E.B.
4. flpo cxralenrur yKrarerroro feuepa:rluuv [upeKropoM [oroeopy nilpx4y Ng 02l05-A Ha

BHKoHaHHT 6yaine.usHrlx po6ir: TOB (TEXFIOEV[-VxpaiHa> y 2019 poui.
5.flpo cxnareHHrr )KnaAeHHx feHepa,rr,Hur,r {npercropoiu lonoeopie y 2020 polli : @Oil fyuylrrx
B. O.
6. flpo cxaa,reHHr yruraAeHnx feHepalrHr.t'a flaper<ropoM AoroBopie : lly6aiuuuu arcqionepunr,r

ToBapHcrBoN,r no fa3o[ocrar]aHH]o ra rasra0ixauii <florrasaras)) y 2019 poul.

5 L4.os.2ai}
[. flpo HaaanHq 3reAr4 Ha FnaAeHHl ra nignucaHHq 3acr]rnHr.rr{oM reHeparr,Hofo AHpercopa

Tapacenxo A.e . noronopy fro3nKH.

6 .25.09.2020

Lfipo cxaarenHl f{oronopy no3r4Kn Ng 7 eia 2310312020 poKy yr(naAeHolo : Tapacenro A.e. y
po:rraipi 3 l0 (rpucra AecrrL rr.rcrv) rprreeul.
2.flpo cxnaneHHn .{oroeopy no3uKr.r Isl9 eia 17/0712020 poKy FnaAeHoro : Tapacenxo A.e. y
po:r'aipi 560 000(n'rrcor riricrIlecsr rucrv) rpilBeHb.
3.flpo cxnareuru {ononopy no3r4Kl{ Ne2l eia 1310812020 poKy yKnaAenoro 3 Tapacenro A.€.y
posrraipi 55 000 (n'rr4ecrr n'rrr, rlrcqq )rpuneHr.
4.flpo cxaareuHa fioronopy ro3xr(H Ns23 eir 2010812020 poKy yKnaAeHor-o r Tapacenr<o A.e. y
po:rrripi 105 000 ( cro n'l'r'r rucau )rpnseul.
5.flpo cxaaneuur !,oroeopy no3ilKu Nc25 eia 1410912020 poKy yrsaAeHoro r TapaceHro A.e. y
posru,ripi 150 000 (cro n'xrgecrluacrv) rprlBeHb.

6. flpo HaAaHHt 3roAH ra yKraAeHHr{ ra ni4nncaHHl fcnepa,rsuuNr Ar.rpeKTopoM lllaHlr,r6oro C.A.
Aoroeopy rrocraBKu Ncl eil l7 eepecuq 2020 por<v s TOB (EyIKOMIIJIEKT) .



B 2019-2020 p p. SyHruiouyeaB opfaH HarnqAy Toeapncrea - HarJItAoBa para. 15 uepnHr 2020

poKy y eirnoeinHocri Ao pirueHHr 3ararbHHx s6opis ylacruxia Tonapucrea (npororcon Ns-01/06 eia

15.06.2020 p.) - cx,raA HarnrAoBoi pa4u Toeapncrua 6yno :miueuo. folony Haux4oaoi panu

Tosapncrea MalrpeHra Ba,repix IeaHoen.{a nepeo6paHo Ha HacrynHufi repviu, a o6os'flgxt4 qreHa

HarrtqAoeoi pagr,r TosapncrBa llepuroxa B'q.{ecrasa leaHoela.Ia npHnI{HeHo, B sB'fl3Ky i: o6paHHxlra

HoBoro r{JreHa HauqAoeoi pa4r.r Toeap}rcrBa Konrylr Birropii Bolo4lltr,tupinHu.
Ha npou:i ssirHoro 2020 pot<y 6yno npone leuo 22 sacilaHHrr uarrx4oeoi pa4z ToeapucrBa:

Holrcp
raci,ra rr n

,{ara
npoB9.a9H H {
:acirasHq

ilpufirlrri lDraHrJt (xoporxrai,l onnc)

I 2t.01.2020 l. ilpo uaAaHux 6esnonoporuoi $iuanconoi Aonor'toru uenptl6yrxoeiii opraui:auii.

2 22.01.2020
Lflpo Ha4auHr 3roAr4 reHepairbHoMy AupeKropy Ha yxnaAeHHt s TOB (flonraea,riQtr> AofoBopy Ha

locraBr(y ni rb'roBoro o6,ra^uasHs.

3 30.01.2020
1. HaAaru 3roAy reltepaJir,uoMy AupeKTopy Ha naAanHt Snaroaii;iuoi ronoMoftr rpo\,laAcbKlt4

oorasi:auii.
A 23.0r.2020 I. flpo ua.uasn.s 3fo.qu npo rAiiicuenHs eHecKie Ha po3B[roK craryruol AltJlr,Hocrl.
5 14.02.2020 1. flpo naaanHr 3roru reHellar'IbHoMy AHpelffopy peanisyBaru ycraHoBI{y CM}K- 129E.

6 12.03.2020
1. Hararu 3roAy reHepanbHoMy,Itl,IpeKropy npoBecrH er(cneprHy oLtiHxy asrolao6inie.
2. Haaa1n 3ro;{y rcHeparbnoMy Aripcriropy pel:ri:yea'ru ocsonui :}aco6n 3a prlHl(oBo}o aaplic'rro.

-7 22.05.2020 l. HaAaru 3roAy reHeparbHoMy AupeK'fopy peanr3yBarti ocHoBtt saco6n

8 25.05.2020
LHaAa:ru 3ro4y feuepanbrroNry AfipeKropy Ha pealisaqito oclloBHoro :aco6y (crreuialisonauui;i

eaHraNHufi cil:rosufi rsra.i)

9 09.06.2020
l.flpo HagaHHr 3roAll feHepanbHoMy ,[I4peKTopy Ha yKnaaeHHt AoroBopy KynlB,'Il-npoAaxy
r(Baprupr4 3a aApecoro: r,r. flolrana, ry,r. flallrtxa,756, xn. I 75.

10 t7.06.2020 l.IIpo Haaausr 3roar.r rellellarbHoN,ty AHpeKTopy cn14carn 3 at(Tt'tBtB ocnosHi :aco6u

lt t8.06.2020

l. flpo Ha.[arrFtr 3foAH Ha yK,raAeriHr ferrepaJrbHHM AHper(TopoNr AoroBopy KynlBnl-rtpoAaxy

rpova4crxoi 6ygieri 3a aApecorc u. florraea, ayn. Craprlii lloai,I,4 r llll <B( IIOAIJ'L)

2. flpo HaAaHHt 3roAI4 Ha )KnaAeHHt reHepanbHuM ALIpelOopoM AoroBopy rryniuii-npo,1aNy
rpoua.qcsxoi 6yaieri 3a aApecorc n. florraua, syn. Crapnfi floain,4 a s flli (BIl IIOAiJI).
3. llpo rraAauHr rroBrroBa)KeHs na niauucausq sia iMeHi T3{B <llomaarpanc6yl> nonepeAnix

lorosopis xwieri npo.naxv rpoivaAcsxoi 6y.qieri Ta r''proxl'{rKy.

ta
IL 22.06.2020

l. flpo HaaaHHt feHepaJ'rbHoMy AnpeKropy 3rortz

retrrosoi neoeNi Ta KorJIa oraJltoBaHHt KnA-200 sa

Ha yKrra/xeHHt AofoBopy
aApecorc :n. florrana, sy.tt.

KITIIBnr-npoAaxy
C'lapnri flolil,4

IJ 30.06.2020
l. flpo cxua,reHur flpaBoqhHia yrt,ragerlux ir 1111 <Kpicrap-C>.
2. llpo HaAar{Hr 3foAi] reHepanbHoMy AxpeKTopy rra yKnaAeniul ra nlAntjcaHllfl .qoroBopy ilocraBKu

ToBaDv s TOB (fL'lacreKc-nNIJI))

I4 02.07.2020 1. IIno naaauHt 3ronu Ha cnr4caHHt ocHoBHHX raco6ie.

t5. 09.09.2020
l. IIpo Ha.aaHHs 3roAtr reHeparr,HoN4y Ar4pe roopy Ha yK,rIaAeHHt ra nlAnHcaHHtt AoroBopy nocraBKll

I TOB,, Pcr Lrc rr rri ncuru li uere.tut t nil'Jaltoa,,.

16. 16.09.2020

l.flpo cxaareHHr yKlaAeHux feueparlrrun flr.rpexropoM rrpaBoqr.riu y 2019-2020 pp.': OOfl
Bacruenxo C.K.
2. l1po cxBareHHr yKnaAeHHX feueparlunu [npexroporr npasoutruie y 20\9-2020 pp. s @OII

C-rrinrco B.B.
3. flpo cxea,reuur yKna.qeHilx feuepalrurlr'l [npercropon npanouuttio y 2019-2020 pp. :l @Oll
Baiilarcoea O.B.
4. flpo cxBarreHHr yKnaAeHoro loroaopy Ha $i:rauuy oxopoHy o6'erra Ns07/09/18 ei.q 0l xtoBr'utr

2018 poxy: [Ill <Aprau>.
5. flpo cxBaneHur yrnaAeHrrx feuepalruNu {rzper<ropov npaaouuuia y 2020 poui : flprlsarurlu
ni gnpnevcreoM Iro HaraHHlo KoM yHaJI[,Hfi x n ocn]'r <Keapra,l>.

6.IIpo cxnaneHHt yx,laAeHt4x feuepa,rsrtrtv !,rlpexropour nplso'tnrtis y 2019-2020 pp. : llll
<Kpicrap-C>.
7. llpo cxBancHH.s yruraAcHt4x feucpalsHrlrrl .{nperiropor'a npanouuHie y 2019-2020 pp. : @Ofl
Manrr<o C.M.
8.llpo cxualeHnt yKIaAeHnx feucpa,uuuu luperropoM rpaEoturtie y 20i8 poqi s |lAT
<flon:rasao6reHepro).
9. IIpo cxBa,'reHHr yKnaAeHHX feHepalsHnn {r.rperr'oponr npanouuHis y 2018 po:i : flo,rrascsxoxl
MlCr,KOrO Oa.[OlO.

11. 21.09.2020

sia 03

qepBr'rfl

l.llpo cxralenHr yKrrriAeuoro feueparlurlM Aupexropov !,oronopy ,\'ll3/l xylin,ri-fipoAaxy
ci,ttq 2020 porcy r TOB <Eyapecypc 2018>.
2.flpo cxua,rerlrr yK.[aAeHoro ferrepa,rr,ur4Nr llnper(roponr lorosopy nocraBKtr Ns2 eir 03

2019 pory :] TOB (Bcfa-rrlacr).
3.flpo cxea:reHHfl FnaAeHoro fenepa,rrHr.rNr AupeKropor'r floroeopy nocraexuJ\b11 l12-19 ei!, 17

.pyaHr 2019 poxy i fOg npOf EETOH) r fiogarxola J\b1 4o [oronopy NoITllf-19 eia 17 rpy:tnx

20 I 9 porcy.

4.llpo cxea,reHHfl yxriaAeuoro feHeparbHr4M AnpeKropov fioronopy nocraBKn J\!9263 eia il
qepBur 2020 por<y s TOB (KoHcrpaKilJH Maurrznepi>.

5.flpo cxsareHHt yKnaAeHHx feHeparsHart ,{upexroponr npaaouutlitr y 2019-2020 pp. z nfl



<Kpictap-C>.
6. llpo cxaa:reHHr ).rsraAenoro f euepanrHHM Ar.rpeKropou floronopy xyninni-npo4aNy J\s0 I /09/20 s

TOB <fl,racrer<c- |IMJI> eia 1 nepecur 2020 pory.
7. flpo cxsaneunr yKnaaeHfix feuepanuul.rM AnpeKropou nparounuie :l Tonaptrcroov g o6vexenoto
siAnoeiaanr,Hicrrc cneuiali3oBaHr,tM pevonruo-6yniee,rbrrNN,r ynpauniHHrna <llonraea,ri$r> y 2019-
2020 pp.

8.ilpo cxna,reHrrr yr(naAeHux feuepa,rsHnM AnpeKropoM npauouuuia: TOB <PKI]-ByA) y 20 l8-
2020 pp.
9.flpo cxsaleHHr yK;ra.&eHoro feuepa,rsHfirvl ArIpel(ropor'.r florosopy NITA 12-04-1911 nocrasxa
(xyniali-npoaaNy) narfronpoayrrin, cKpanneHoro ra3y nponaH-5yraH ai4 12 xeirHs 2019 poxy:
TOB <Toproeuii {iu (CBf) s llporoxororr.r pos6iNuocrei Nsi to {oroeopy NeTA 12-04-19l1

nocraBKr4 (xyninni-npoaaNy) Ha$ronpo4yr<rin, cKpanreHofo fa3y nponaH-6y"raH ni4 12 rcnirru 2019

por(y ra ,{o4arxoaoi yroau eia 23 xnirHs 2020 poxy ao AoroBopy flocraBKl{ (xynieli - npo4aNy)
rrarfronpolyxria, crpanreHofo ra3y nponarr-6yrau Ne TA l2-04-19ll eia l2 xsilntl 2019 porcy.

10. llpo cxBarreHHr yK,rraAeHnx feuepa:rlrurn AilpenropoNr npanouttuis : TOB (EyAPECyPC
2018>y2018poqi.
I l. flpo cxBareHHr yKnaAeHrrx feHepa,rsurzu

YKPAIHA) y 20f9-2020 pp.

12. Ilpo cxBaJleHHr yKnaAeHoro feHeparrHuu
flfl (EKI|IAX> eiA 09 qepeHq 2020 pory

AnpeKropoM rrpano.nrHie : TOB (CKAHTPEIZA-

090620t2.
13. flpo cxBarreHnr yruraAeHoro fenepali,Hr.m AupeKropoN,r !,oronopynocraBlc{ Nc l0 aia 22 ci,tux
20 18 poxy: llll <CKAHIIJIACT) ra.{osarnoeoi yrogn Ns I eia 0l mororo 2019 por<y ao
noroBoov noc'raBKu Ng 10 sia 0l .rrrororo 2019 porcv.

AnpeKropoM [oroeopy nocraBl(H Nq II]0-090620/2 r
ra CnerluSixauii Ao florosopy nocraBKtl Ne 1I]O-

t8. 22.09.2020 [. Ilpo rraaarrHr 3ro,qn Ha cuncaHHr ocHoBnrlx :]aco6iB.

t9. 0l . l 0.2020 flDo cnucauru oolroululx :aco6is( asrol{o6i.JriB).

20. 27.t0.2020
flpo uaaarrnl 3r'olln feHcpanbuoN,ry

AofoBopy xynin,ri-npoaaxy KBaprnpll,
6va. 6, xe. l.

rupeKropy LLIauArl6i C.A. ua yKnaAel{Ht ra tttltnt'icattttq
qKa 3HaxoAr4Tbct 3a aapecoio: u. Ilo,trasa, eyn. Cxoeopoau,

21 29.10.2020 flpo sarasHr 3roAH Ha pea,risaqilo rpaHcnop'fr'toro :aco6y.

22 30. I 0.2020
flpo ua4auur rroln ferrepanbHoMy

AoroBopy xynia,ri-npo4ax(y KBaprupr{,
6ya. 6, xe.5.

Aliper{ropy tlJauau6i C.A. na

tKa 3Haxoar4Tbcr 3a aapecorc: M.

yKnaAeHlrilfa nlAIrLIcaHHt

floJrraaa, ryn. Croeopo4u,

OpranisauiiiHo-)TpaBniHCbKa crpyr{rypa T3AB (fIonraBrpaHc6yA) AoAaerbcfl rlo AaHofo 3eiry - e

oKpeMoMy Aorila{eHri (.{o4arox Ng I lo 3airy npo ynpaBniHHt sa 2020 pii<).

II. PE3yJIt TATI{ nULTIbHOCTI TA 3OEOB'.fl3AHH.fl

Bcroro aoxia nianpueMcrBa y 2020 poqi cKnaAae 90465 rl4c. fpH. B r.q.:
-qucrLlir, Aoxil BiA peanbaqii npoAyKqii y 2020p. cKnaAae 66002 rnc. fpH.

-iHrui onepaqifiHi aoxoam - 73990rnc.rpH.
-iHrui AoxoAti - 473 ruc. rpH.

Bcroro BI4rparI{ 3a:eirHuii ilepioA - 86042 rnc. rpH. B r.'{.:
-co6inapricrb, 1*41{i3oBaHoi npoAyKuiT - 62990 rl4c. rpH.
-aAMiHicrparr4BHi Br4rparv - 642'/ rl{c. rpH.
-BHrparLI Ha 36)T - 882 rnc. rpH.
-iuuri onepaqiftui nurparkr - 9142 rl4c. fpH.
-$iHaHconi BI{rparI4 - 6307 rlrc. rpH.
-iunri nrarparv - 294 rl4c. rpH.

flprz6ynox Ao onoAarK)tsaHu{ - 4423 rnc. rpH.
Hapaxoeano noAaroK Ha nprz6yror< - 244 rl4c. rpH.
Taxrlu qr,rHoM, sa ssirHufi 2020 pix nignpueiracrBo orpl{Mano sLrcrvlir npu6y"rox a cyui 4179 ruc. rpu.

Ereueuru onepaqiiiHax Blirpar 3a 38irHHfi 2020 pix:
- MarepianbHisarparn - 80393 rl{c. rpH.
- Brrrparr{ Ha onnary ilpalli- 3669lrnc.rpH.
- ni4paxyeaHH.s Ha coqiarbHi 3axoAl{ - 7763 rLIc. rpH..
- aMoprl.{3auix - 4341rvc. fpH.
- isrui onepauifiHi Br{rpara - 41033 ruc. fpH. 

d

3ara,rrua eapricrs Heo6oporHr4x aKrHsis Ha KiHer{b gairHoro nepioAi - 87549 ruc. rpH.

3ara,una Bapricrb o6oporuux aKrHeie sa xiueur :eirHoro nepioAy - 338784 rnc. fpH.
Bracsai;i Karriran ua xiueqr tsirHoro repioAy - 16319 rl4c. rpH.



{ourocrpoxosi sa6esneqeHHr Ha xiHeqs seirHoro nepioAy - 4073 r,c. fpH.
floroqsi so6oe'sgauHs i:a6eg[eqeHHr sa xiseqr,:eirHoro nepio4y- 405941 r.rlc. rpH.

fli4npllevcrso Mae Ha cBo€My 6anauci npol,rr4cnoBy 6azy tto Br.{roroBneHH}o 6yAiae,rrunx
xoHcrpyrcqifi ra ltarepianis. B:niruouy 2020 poqi 6yno nrznyureHo rrpoAyKuii na 11884 rr.rc. rpH., rKa
6yla nuropucraHa ua 6yliearaqrni o5'exrin, ra ua 805 rrlc. rpH. 6y,ro peali:onauo roK),11qrM.

ITI. JTIKBIAHICTI)

. 
top*u 

;ot.0t.-2020 p, , 3_1,-12,_2020 p, 
,

KoeQiqieHr a6colroruoi :rinsiAHocri norasye, rKy qacrKy noror{Hrlx :o6os'l:aur ri4npfi€N,rcrBa
MoxHa noKpI4TH 3a Ao[oMororo a6colffHo :riKsi.qHr4x aKTr.rBie. Hopl,rarr4BHe 3HaqeHHr nor{a3H2Ka
rroBrrHHo 6y"rn ue ueuure 0,5.

Koe$iqieHr ureugxoi lirei4uocri noxa:ye, tKy qacrKy rororrHrlx 306os'x3aHr ni.qnpuevcrBa MoxHa
noxpr.{Tr{ 3a AonoMoforo a6colrorHo ra urnu4ro:rirniauzx axrueie. HoplaarueHe 3HaqeHH, rror{a3Hzr(a
rroBHHHo 6yrr.r He ueurue 0,7.

KoeSiqieHr noroqHoi liireignocri (nor<purrx) rroKa3y€, sKy qacrKy rroror{Hr.rx 3o60s's:aHr
ni4npaerracrBa MolKHa noKpHTI4 3a AonoMoforo a6co:rrorHo, rlrBr.rAKo ra noeinsHo :rirceiauhx anrHnis.
HopvarueHe 3HarreHHr{ rroKa3HhKa noBHHHo 6yru He neune l.

Koe{riqieur noKpLrrrs 3o6os's3aHl BJracHHM xanira,rov (SiHaHcynaHHx) norca:y€, rKy qacrKy
(nurorr'ty nary) :anyreHi rourru sailrraarcrr y BnacHoMy nanirali Tonapracrna. L{efr noxa3Hr4n rroBr4HeH
6yrn ue rulle 1 (uopvarleHe:HaueHnr).

Ana-ni: noKasHnria noKa3ye, rqo :rircaiguicrr ToaapncrBa e oilocepeAKoBaHoro, TaK rK a6co,rrcrsa
rixni4uicrt xoq i Ma€ rro3r4rr.rBHy Ar{Hauir<y :a ssirHuii nepio4 (+0,005), aJrc AaJrcKa nig ceoix
HOPMATHBHI4X 3HAqCHb.

Koe$iqieHr runu4roi ra rroroqHoi .ilixeilHocri
c e oix o nu4N{aJrbHHX 3Har{eHHqx, Ha{B Ha rIo3HTI4BHa

u nopinHrnHi g noqarxoN.r :sirnoro por(y, craHoM
eiAnoaiAHo, Ha *0,168 i+0,162.

3anyueui KoIrIT.u ua nporr:i seirHoro 2020 poxy safiNaarorr AoclrrE, 3HaqHy (uarclrua,rrny) nHrouy
Bary y BnacHoMlriK.pnirari Toeapl4crBa. Ha xiueur :sirHoro nepio4y, ilpocrexyerbcr, He 3HaqHe
3MeHmeHH.t{ 3anexHocrl BIA 3anf{eHHx xourie n nopieHxuni :l noqarxoN,r :sirnoro nepiogy (-2,445).

flpoae4eHnfi anaJis za 2020 pix ceigvurb npo re, u{o :aralr,Hnfi QiHaHcoeufi crau ToeapncrBa 3a
3sirHlzfi nepio4 e yMoBHo 4o6pnv, a 3e'l3xy s iioro 3HarrHo}o galex<Hicuo ai4 sa,ryreHux rcoujr.ie.

IV. EKOJIO|IIIHI ACIIEKTII
fli4npr,rettcrso eigHocr4rtcfl. ao 6yaieerisHoi ra:ry:i Hapo4Horo rocrroAapcrBa, ulo sa6esneuye

3BeAeHH.{ ;Kr.rrnoBlrx, fpoMaAcbKr.{x i er.rpo6uuulrx 6yline,rr i cnopyA.
3an4auu-t Ha KoHcrpyxrueHi nporpauHi 4ii s oxopoHn HaBKoJrHrrHboro cepeAoBr4ura e Heei4'elaHoro

cKnaAoBolo nig uac ilpoeKTyBaHux 6y4ieell i cnopya.
llp, oceoeHHi 6yAinensHux uaii4auvnrie ni4npue Hlcreon pospo6,r.rrcrrcx 3axorr4 uroAo

s6epeNeuHr poAror{oro uapy rpyHry i poc,rnHHoro noKpr4By.
Ey4inuuureo cyflpoBoAll(y€rbc.fl yfBopeHHrM 6yAieenrHzx siAxoAis, a caMe MeraJry, rleMeHry,

rlerJrrr, 6eroHy.
Bpaxoeytoura :saqHi 3arparl4 IIprr sar<1min,ri 6yAieensHux varepia,rie, Ha ni4npaerr.rcrei

uiHilli:yrorr,cs siAxoAI'I. Biaxoar.r Meriury, .sKi He Mox.lr4Bo BlrKopucrarr.r nepeAaroruca niagpueN{crBaM
I[o npoBoAtrl yrr'r:ri:aqiro. Bilxolu 6erouy, qefru, BnKopr.rcroByrorbcf, lJ\)rtr )Tropf,AKyBaHHt
rr4MqacoBI'tx 4opir ra rporyapis. Ha nosoANeHHfl 3 siAxoAaN,rh y 2019-2020 p. p. Tonapncreo sr.{Ai,rsro
AocI4Tb 6araro xorurie.

craHoM ua xiueql :eiruoro pory nepe6yBarorb y
nuHauixa :16i,rlules us un x rr oKa3H uxie n ir(B iAr{ocr i

sa 01.01.2020 porcy (6a:oenfi nonepe4Hifi nepio4),



V. COUIAJIbHI ACTIEKTI{ TA KAAPOBA IIOTITI,IKA

Als sa6egneqeHHfl 3AopoBlrx i 6e:neqHr.{x yMoB npaui ua nignpaelrcrni $yHxuioHy€ cficreMa
ynpauiHur oxopoHoro upaui (CyOD. Merorc ynpanliHu.r oxopoHolo npaqi e :6epexeHHr :gopoe'l i
npaqes4aruocri nroAnHh a npoueci npaui, norinrueHHr aupo6Hrzuoro no6yny, ronepeAXeHHq

rpaBMaru3My i npo $:axBoploBaHHr.
O6'errou ynpan"niHHr oxopoHoro npaqi e Aislsnicrr crpyr(rypHr.{x uigpos4inie, cfyunlioHarbHnx

c:ryu<6 i ecsoro KoneKrHBy nignpnenlcrBa rro :a6e:neqeHHro 3AopoBUx i 6esneqHt{x yMoB npaqi Ha

po6ouux vicrrxx, uupo6Hzuux Airssrcax i nignpuertcrni n qinoivry.

{lr sa6eaner{eHHr edrercrueHoi lii oicreMr{ yflpaBniHHr oxopouoro nparli ua ni4npueNlcrsi ra
cnpv-flHHr yAocKoHareHnro AiqnsHocri y rlboMy HarrprMxy r(oxHoro crplrcypHoro niaposai:ry i

KoxHofo Ha uigupr.reNacrei crBopeHa cnyx6a oxopoHI4 npaili.
Bpaxoeyrouu craH TpaBMarlr3My B 6yaine,.rrnifi rany:i na nignplreNacrsi oco6rusa yBara

npugilrersct HaBrraHHlo npauisnnxie 6e:neqHHN{ MeroAaM Br.rKoHaHH{ sllpo6unuux 3aBAaHb.

BianosilHo lo HIIAOII 0.00-4.12-05 <<TvrroBe rrorroxeHHr npo noptAolt npoBeAeHHs saeqaHus i
nepeaipxlr 3HaHb 3 rrr4TaHb oxopoHu npaui>.

Vci npaqielrnKu npu npufiurrri Ha po6ory, a raKox n npoqeci po6orn npoxoArrb ua ni4nprievcrei
HaBqaHHr i iHcrpyxraNi s nuraHb oxopoHH npaqi, HaAaHHt nepuoi ueALlquoi AoIIoMont. npaBlrn
noeeAiFrrfla npn BHHr.iKHenui aeapii, griruo 3 TrrfroBrrM noJlox(eHH-xM.

B Touapucrni npufiHxro ra BnpoBaANeHi euyrpiruue llo,'roNeHus npo c:ryN6y oxopoHH npaqi, rre
3arBepAxeHe no ToeapucrBy Harasou Nl S eh 08 rpaeua 2019 por<y.

B :airHornry nepioai 6ye locraruifi 6roaNer no ToeapucrBy Ha oxopoHy npaqi (e roiuy qucli i Ha

cneuolxr).

Cepegur xillxicrr npaqienur<is za 2020 prx cxrata 244 uoronix; 3a norepeAaiir 2019 pirc - 260
qorosix. Ha xepinuux riocaAax ni4npne ucrea uociAae 1 Ninxa.

Kalpoea rpofpaMa Tonapucrna s 2020 poqi, cnpruoBaHa Ha :a6esneqeHH{ pieHr rna:ricbixaqii
npaqiaurzxie onepaqiitHnu norpe6an nignpneMcrBa.

vr. orHAHcoBr THBECTT{IIrI
@inaucosi ineecrnqii. Ili4uprlevrcreo s 2019-2020 poqi nae B HarBHocri 4onrocrpoxoei $inaucoei

ineecrxrlii Ha cwy 50 000,00 rpuBeHb.
Toeapucreo eoroAie qacrKoro y craryrHonry xanirali iuruoi ropngu.tuoi oco6u (naxer aKqifi llAT

<Crpaxona KoN{naHiq <CalauaH4p a-VrpaiHa>).

VII. PI43I4KI4
[o ocuonunx puauxin r gi-alr,Hocri TonapracrBa npor.sroNr :eiruoro 2020 pol{y Mox(Ha einHecrh

exoHonli.rHi Ta 3axoHoAaaui npo6:rerrau e 4epNaei, BlrrrJrara urpaSurax casnqiil 3a IIop)'IxeHH.f,

4oronipnux so6os'.s:aHn, Torrlo. Icrornunau npo6renalru, uo BnJIHBalorb Ha Ai-arltHicrl Toeapucrea
raKox e SiHaudbq--exorioNriqHi npo6ner,ara, a caN{e: iusrxqiilui npoqecr4 - niAeurleHss tlin Ha

eHepfopecypclr, ToBapHo-nrarepialrHi uiuuocri, crpiuxe niAeuueuHr naprocri KoMyHaJIbHLIX flocnyf
(onareuux, elerrpoeHepriro, BoAorrocraqaHHff e:rcxrpoeueprilo, IIaJILTBHo-Macrultsi uarepianu),
noAopoxqaHHr ilo3HrrKoBHX pecypcie, a raxox cncreMa onoAarKyBaHHt.

B snirHoruy 2020 poqi :aelaHHr ra nolirnxa Tonapucrna qo4o ylpauiunr QiHauconurttu
pr{3rrKaMr4 nepe46auae :Aificsesus raKilx ocHoBHHX saxoAie:

-i.qeHru$ixaqi.r oxpevux ar.rAis puruxin, noB'{3aHux s $iHaucoeoro Ai.srruicrrc ni4npn€McrBa.

llpouec igeuru$ixaqii oxpenaux sr,rAis SiHaHcoaux pu:uxin nepe46auae nuAireHH.s cl4creMarlzr{Hl{x ra
Hecr4creMarvrqHtx nu4ie pn:nKis, ulo xapar<repui A,lr focnoAapclxoi Aixrsuocri nignpneucrna, a

TaKox $opuynanHrr 3arrurbHofo nopr$enr QiHancoeux pr,l:nxie, noB't3aHnx : 4ixlr,Hicrro
ni4npueitrcrea;

-ouisxa rxr4porr,r i 4ocroaipnocri iH$opvaqil, ueo6xi4Hoi AtIq BV3HaqeHHfl

pr.rsrar<ie;

- Br43HaqeHHn po:nripy MoIKJIHBHX $iHauconnx Brpar flpH HacraHsi pu:nrt-rnoi

piaHr $iHaHcoBrix

nolii :a oKpeMr.iMrl

BHAaMr4 $iuaHconux pu:uxir.
Po:rvrip MoxJrlrBr{x $iuaHconux BTpar Bu3Haqaerr,cr xapaKTepou s4ificn}oBaHr.{Xc"SinaHcosr.rx

onepaqifi, o6csrou saAirHrax B Hr{x axrHsis (rcanira:ry) Ta MaI{cHMiuIE,HIrM pinuev airauiry4u
KoJluBaHHr aoxoAis npn rianoniAslrx Btrax $iHaHcoenx pn:uxia, BH3HaqeHHtv po:rrripy Mox,'lr4BHX

$inancoeux Brpar npH HacraHHi pr.r:rzxonoi noaii 3a oKpeMr4Mt4 Bvrg.auu SiuaHconux pu:urie.



OcHosi{i xapaKTepHcrHKLI cllcrervr eHyrpiurHF,ofo KoHrponrc i ynpaeliHHs pr.r3r4KaMrr Toeapucrna.
CraHonn na 31 rpyaax 2020 poKy, cneqia,rruoro Aor(yMeHTy, qKr{M 6a onmcynan}icr xapaKrepncrurr.r
cl4creM nHyrpiurHroro KoHrponrc Ta yflpaBninux pu:nxanu e Toeapucrni He crBopeHo ra He
3arBepAx{eHo. llpore npn:4ificueuHi eHy'rpilunroro KoHrponrc BuKopr4croBy}orbcr pirui vero4u, BoHH

BKrroqarorb s ce6e rarci ereveHTr4, flK'.

1) 6yxrarrepcrxtlfi $iHaucouufi o6nix (iueeHrapn:aqi,a i 4orcyueHraqi-a, paxyuxl.r i noleifiFrr,ri
sanuc);

2) 6yxra:rrepctrnfi yupan:riuclrcrzil o6:rix (po:loail o6oe'l:xiu, HopM)tsaHH.a eNrpar);
3) ayrrr, KoHrpoJIb, pcei:ir (nepenipr<a 4orlnraeHria. ncpeeipxa nipuocri apizdlrr.lervrrHux

pospaxynrie, nepeeipxa Aorpt{MaHHt ttpaB[.r,r o6nixy oKpeMHX rocrroAapcbKilx oneparlifr,
iHeeurapn:aqir, ycue onhryBaHHr nepcoHany, ni4rsepaNeurrr inpocreNyeauHn).

Bci nepepaxoeaHi Bl{xle MeroAH craHoBrrflrb eAHHy cHcrcMy i europucroByrorbcr e uin.flx
ynpaeninnr Toeapncreon. Meroro ynpaeriHnr pu3vKawn n Toeapncrei e ixHx lrliHirtaisaqi.q a6o
nrinilrisauk ixuix Hacligrie. HapaNaHHl ua $iHauconi pv3t4Kr4 Br4Hlrxae n npoqeci :er.rqaiiHoi
Ai-sJisuo cri Ton apucrea.

Cranonr Ha 3l rpyans 2020 pol(y B Toeapucrei He crBopeHo clyx6u : rHyrpiurHboro KoHrponlo ra
ynpanriuua pv3vKaMr4. CrnopeuHa clyN6r.r uHyrpiurHsoro ay1r.{ry (eHyrpiuHroro ayAhropcbKoro
xouirery), raKoiK He nepe46ar{eHo BHyrpiruuirrln Aor() ,reHraMu Tonaplrcrna. feuepaltnufi 4upexrop,
r{JIeHZ {npercqii Ta MeHeA)KraeHr ToeapucrBa n :eirHony nepioai npufivar.n piureuHr s A,riHilai3arlii
pn:urie, crr4paroqncl na sracHi 3HaHHlr, locsir ra 3acrocoBylor{r.{ HarBHi pecypcn.

Toeapucrno n seiruouy 2020 poai sAificHroearo rari 3axoAu uroAo 3MeHrueHHr prz:nrin, 3axucry
cnoeT 4ianruocri ra po3lxilpeHHa wpo6anqrBa: [ocrifine nilehu{eHHr xna,ri$iraqii npaqiaHnxin
ni4npzenrcrBa, 3axucr npaB Ta iHrepecia nignplrelrcrea :riAHo HopM rrnHHoro 3aKoHoAaBcrBa, B ToMy
quc,ri i u"qtxoM 3BepHeHHt Ao cyAy, B)xlrrrr nignpuerr,rcrBoM MaKcr.lMaJrbHr4x liii atx yHeMoxnHBreHHq
HeBuKoHaHHr goroniputzx 3o6oe'.fl:aHb, orpr,rMaHun nianpueMcrBoM neo6xksux Ao:eoris ra liqeH:ifi,
orpHMaHH-s TKLIX ilepeA6aqeHo 4irounna 3aKoHoAaBcrBoM, BqacHa cflJrara Ao 6roAxery no4arxin ra
:AiiicHeuus ecix iuurux Heo6xiAsux n,rareNia, TaKox nignprzeucrBo cnp.flMoBye qacrnHy cBoro
npr.r6yrxy Ha po3ruldpeHHl eupo6HHurBa.

CliA raxoN 3a3Haqlrrlr, rIIo Ha uporr:i, :sirHoro 2020 poxy Ao AocHrb 3HaqHr{x $axropin pr.r3r.rKy,

u{o BITJIHBaJII,I Ha 4ixmuicrr Toeapucraa HaJrexarb ni4uocnrrcr BHeceHHs :nriu Ao AeflKr4x
3aKoHoAaBrrux axrin, y :e'x:rcy 3 rrorxr4peHHsM KopoHanipycHoi xnopo6r.r (COVID-2019).

TaroN, HerarlrsuHfi BIIJII4B Ha po3BI4Tor ToeaplrcrBa Moxe lrarn norip[reHHs eroHouiqHoi cllryaqii
e VxpaiHi ra y BcboMy cniri. BHKJrnKarJe,3oKpeMa, naH4enrien rocrpoi pecniparopHoi xnopo6n
COVID-l9 ra BBeAeHHtM noB'r3aunx i: r{HM KapaHTHHHHX ra o6uexyeanbHHx:axoAis s VxpaiHi ra
cniri, u1o Marr{Me sacliAxol,r 3HHx(eHHr nonuTy Ha uoeo6yAonu Toeapucraa.

vrrr. AocJrrAxrEHHs TA rHHoBAuri
B 2019-2019 p. p. Tonapr{crBo nocriiiHo rrpoBoAnJro AocrirxesHr pHHKy Ha rKoMy npaqrc€, a

TaKox saiilcHloed,{ci 'vrouiropuur pi:Hr.rx acneKris Air,rsHocri eirqr43usFn4x ni4nprze vcrB-KoHK}?eHris.
Taxox<, Toeapucrao, tK oAHe : uail6irrutrax 6yairenlunx ni4nprz€N,rcrB y florraecrxovy perioui, xne
3AarHe 3a6e3ne.rr4Tu 6yainuuurBo ra BBeAeHHT B er(cilryararliro o6'exrie xrauoeoro, enpo6HHqoro i
coqiarssoro rtpr.r3Har]eHHq - npoBoAHrb nocrifiHo BAocKoHaJreHHs ceoTx ezpo6Hl.rvltx npoqecie.

B 2019-2020 p. p. Toeapucreo nri4Ho cnienpauroearo : florraecrxnN,{ Hauiosa,rsHuru
rexniqsurr.r yHinepcurerolt inaesi IOpia Kou4parroKa, u{oAo BAocKoHaJreHHr enpo6uuuux npoqecie, a

oco6:ruao,"y rrHraHH;rx 3anpoBaAXeHHx Hosiruix rexsoloriii y cSepi BnaruryBaHHx SyHgarueHrin.

IX. BIPOTINHI NEPC TIEKTIIBI4 IIONAJIbTII Of O PO3BI4TKY TOB API{CTBA

Tonapncreo ilJIaHye :4ificuroaaru rociloAapcsxy Air,rsnicrs ai4noeilHo lo Merr4 ra npeAMery
4i.R:rtHocri, BLI3HarIeHI4x Crary"rom Tosapncrea, a raKox ocHoBHprx Hanprurcie 4ialtuocri,
3arBepAxeHux pirueHHxM 3afaJrrHlrx :5opie yuacunxin Tonapucrna.

llepcnexrusHicm rIoAaJIbIUoro po3BHTny Toeapucrea 3ilrre)Kr{Tb ei4 npzfiHrrrs ra BHKoHaHHTT

aAeKBarHI4x ynpanliHcrt<ltx piueHr eirnosiAF{o Ao slaiH sosHiuuboro cepeAoBr4rqa, a caMe: eQexrunuoi

$iuaHcoaoi, iHeecruqifinoi, iuHoaauiilnoi norirr4K, noKpaureHHf, KaApoBofo sa6e:neqeunx, ycnirunoi
peani:aqii MapKerr4HfoBr{x npofpaM rorrlo. ,t

flepcnerrueui nJraHI.l po3BlrrKy Tonapr.lcrna - Maroqu rroryxHy icropiro ra AocqrHeHHt
Toeapncreo BrreBHeHo r{poKye BnepeA.



Ha ;ia11uit uac nigupl,reMcrBo Mae npeKpacnwil npoQecionanrnnfi xolexrHa, lxltfi zllutsuit

nrapiruyearu 6yar-rxi nocraereHi 3aBAaHHff pisuoi cxlaAsocri. B pospo6qi nlA :a6yaony AecflTKI'I

Oyai"eorr"x uafiAanqllrie sararbHolo nJrourerc x(r4Tna 6inrure HiN 300 Tucsq KBaAparHI'tx r"rerpir.

Tara nporpaMa sa6esneqr4Tb nigupuevrcreo cra6irsHoto po6ororo 6ilsure Hix sa 15 porcin. flporHoslI

Ta nJraHra - qe 11epru 3a Bce, BAocKoHaneHHr rexHoJlorifi 6y,uinuuurBa ra niAnnuenHq sKocri.

Tarox, nprz4ineuHr 6inrure yBarrd 6y4ienuurey )I(I4TnoBI4x 6y4nnrci-e 3 IIeTJII'I, qo e oAtrieio s

rrepeBar Toeaplrc.rra s florrascsrifi o6nacri. ,{ana rexnonoris Aopoxqa 3a KapxacHo-naoHoni'rne

6yairunureo, aJre JrroAr4 ece 6inrue posyrnrirorbcfl Ha nepeBarax eroloriqHoro 6ylinurallTBa ra

nn6Nparcrr xurno B uernf,Hnx 6yAr'rurcax'

Ha nranpueN,rc.rsi nocriftuo BeAerbcr po6ora B HarIptMKy yAocxoHtlrlesus HaAifiuocti, srocrt

Aosroei,{Hocri o6'er.ria TonapucrBa 3 AoAarKosorc eiAnoeiAanrHicrrc "floltaatpauc6yA"' Ha xaJrr, e

icnyoutrx yruoBax rocrroAaproBaHH.[, HeMo)rilr,rBe po6uru AocrarHbo snesHeHi rlporHo3u il Aeralrni
IIJIAHfi.
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