
Проспект емісії облігацій  
Відкритого акціонерного товариства “Кіровоградобленерго””  

 
1. Інформація про емітента. 
1.1. Повне та скорочене найменування: Відкрите акціонерне товариство “Кіровоградобленерго” (надалі – Емітент). 
Скорочене найменування: ВАТ “Кіровоградобленерго”.  Код за ЄДРПОУ 23226362. 
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів і факсу, електронної пошти емітента:  Україна, 25015, м. Кіровоград, 
проспект Комуністичний, 15, телефон (0522) 35-82-13, факс (0522) 24-27-30, електронна пошта: 
Sergey.Gubar@energo.romb.net. 
1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента: Акціонерна енергопостачальна 
компанія “Кіровоградобленерго” засновано відповідно до Указу Президента України “Про структурну перебудову в 
електроенергетичному комплексі України” №282/95 від 04.04.1995р. і наказу Міністерства енергетики та електрифікації 
України №140 від 01.08.1995 р. шляхом перетворення  державного підприємства “Кіровоградобленерго” у Державну 
акціонерну енергетичну компанію “Кіровоградобленерго”. За рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.05.1999 р. 
Емітент змінив своє найменування на Відкрите акціонерне товариство “Кіровоградобленерго”. 
Відкрите акціонерне товариство “Кіровоградобленерго” зареєстровано Виконавчим комітетом Кіровоградської міської 
ради 24 травня 1995 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 444 120 0000 
000793. У зв’язку із втратою свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ “Кіровоградобленерго”  було 
видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №747209, дата заміни свідоцтва: 02.10.2007р., місце проведення 
державної реєстрації:  Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, номер запису в ЄДР: 1 444 108 0014 000793. 
1.4. Перелік  засновників: 
Засновником емітента була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України. 
1.5. Структура управління емітентом: 
Згідно зі  Статутом  ВАТ “Кіровоградобленерго”: 

8.1.1. Органами управління Товариства є: 
 Загальні збори акціонерів; 
 Наглядова (Спостережна) рада; 
 Правління. 

8.1.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія. 
         8.1.3. Посадовими особами Товариства визнаються: Голова та члени Наглядової (Спостережної) ради, Голова та 
члени Правління, голова Ревізійної комісії. 

Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюється чинним законодавством. 

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і мають право приймати рішення з усіх питань 
діяльності Товариства.  

У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства, як особисто, так і через своїх 
представників, що діють на підставі довіреностей, засвідчених належним чином. Представник може бути постійним чи 
призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому 
органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.  

8.2.2. Правомочність Загальних зборів акціонерів і прийнятих ними рішень, порядок і терміни їх скликання 
визначається чинним законодавством України, дійсним Статутом і Регламентом Загальних зборів акціонерів. 

8.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відносяться: 
а) затвердження Статуту і внесення до нього змін, в тому числі прийняття рішення про зміну розміру Статутного 

капіталу (фонду) Товариства; 
б) затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів, Положень про Наглядову (Спостережну) раду, про 

Правління, про Ревізійну комісію; 
в) обрання та відкликання членів Наглядової (Спостережної) ради; 
г) утворення та відкликання Правління та Ревізійної комісії; 
д)   обрання та відкликання голови та членів Правління, членів Ревізійної комісії; 
д) затвердження річних фінансових результатів діяльності Товариства (фінансової звітності), включаючи його дочірні 

підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, визначення порядку розподілу прибутку і покриття 
збитків, розміру, строку та  порядку виплати частки прибутку (дивідендів); 

е) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; 
ж) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 
з) прийняття рішень про створення, ліквідацію і реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв, 

затвердження їх статутів і положень; 
и) прийняття рішення про реорганізацію Товариства, про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
і)    прийняття рішень про оплату акцій Товариства майном, майновими або іншими правами, що мають грошову оцінку. 
         Вказані повноваження не можуть бути передані іншим органам Товариства. 

8.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть 
участь у Зборах, щодо:  
а) внесення змін до Статуту Товариства; 
б) прийняття рішення про ліквідацію  Товариства. 

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів чи їхніх представників, які беруть участь у 
Загальних зборах. 

8.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Товариства не рідше одного разу на рік. Порядок денний 
Загальних зборів акціонерів пропонується Правлінням та затверджується Наглядовою (Спостережною) радою 
Товариства.  



8.2.6. Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються персонально шляхом 
відправлення простих поштових повідомлень про скликання Загальних зборів акціонерів, з визначенням порядку денного 
Зборів, часу і місця їх проведення, на адресу акціонера, зазначеного в реєстрі. Крім того, загальне повідомлення 
друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів  України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України із зазначенням 
часу і місця проведення Зборів і порядку денного. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів і про порядок денний Загальних зборів акціонерів 
направляється Правлінням Товариства або реєстратором, що веде реєстр акціонерів Товариства. 

Повідомлення повинні бути зроблені не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) днів до скликання Загальних зборів. У разі 
потреби може бути зроблене повторне повідомлення. 

8.2.7. Якщо до порядку денного включене питання про зміну Статутного капіталу (фонду) Товариства, то 
одночасно з порядком денним друкується наступна інформація:  
а) мотиви, спосіб і мінімальний розмір збільшення або зменшення Статутного капіталу (фонду); 
б) проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням Статутного капіталу (фонду); 
в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;  
г) відомості про нову номінальну вартість акцій;  
д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні; 
є) дата початку і закінчення розміщення акцій, що додатково випускаються, або їх вилучення; 
ж) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами Статутного капіталу (фонду). 

8.2.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням за власною ініціативою, за вимогою 
Наглядової (Спостережної) ради або Ревізійної комісії. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадках 
неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в 
цілому. 

8.2.9. Акціонери, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, мають право вимагати скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу. У випадку, якщо вимога про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів надходить від акціонерів, вона повинна містити ім'я (найменування) акціонерів, 
що вимагають скликання Зборів, із зазначенням кількості, категорії (типу) акцій, що їм належать. 

8.2.10. У вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів повинні бути визначені питання, що 
пропонуються для обговорення та вирішення на позачергових Загальних зборах акціонерів.  

8.2.11. Протягом 20 (двадцяти) днів, починаючи з дня пред'явлення вимоги Наглядової (Спостережної) ради, 
Ревізійної комісії Товариства або акціонерів, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, про скликання 
позачергових Загальних зборів, Правлінням Товариства повинно бути прийнято рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів. 

8.2.12. Рішення Правління про скликання позачергових Загальних зборів  акціонерів або мотивоване рішення про 
відмову від його скликання направляється (відсилається) особам, що вимагають його скликання, не пізніше 3 (трьох) днів 
з моменту його прийняття.  

8.2.13. Рішення Правління про відмову від скликання позачергових Загальних зборів акціонерів може бути 
оскаржено в судовому порядку. 

8.2.14. Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Правління відправляє всім 
акціонерам і друкує в друкованих засобах масової інформації відповідні оголошення відповідно до пункту 8.2.6. цього 
Статуту.  

8.2.15. Якщо протягом терміну, передбаченого цим Статутом, Правління не прийме рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів  акціонерів або прийме рішення про відмову в його скликанні, позачергові Загальні збори 
акціонерів можуть бути скликані акціонерами, що вимагають такого скликання.  

8.2.16. До початку Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що 
стосуються порядку денного Загальних зборів.  

8.2.17. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. 
8.2.18. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не 

пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до  моменту їх скликання. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням 
мотивів їхньої постановки, імені (найменування) акціонера (акціонерів), що вносить пропозиції, кількості і категорії (типу) 
належних йому акцій. 

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного Загальних зборів приймається Правлінням Товариства. 
Пропозиції акціонерів, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, вносяться до порядку денного 

обов'язково. 
Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 
8.2.19. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з 

реєстром акціонерів в день проведення Загальних зборів Правлінням або реєстратором на підставі укладеного з ним 
договору.  

8.2.20. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо на момент закінчення реєстрації для участі в 
Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (або їхні представники), що володіють у сукупності більш як 60 
(шістдесят) відсотками голосів. При відсутності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів оголошується дата 
проведення нових Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
           8.2.21. Довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів  посвідчуються в 
установленому законодавством порядку. 

Довіреності акціонерів на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів підписуються 
акціонерами і можуть бути посвідчені реєстратором Товариства або Правлінням Товариства.  

8.2.22. Рішення Правління про зміни у порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше 
як за 10 (десять) днів до проведення зборів шляхом опублікування відповідних оголошень у засобах масової інформації. 

8.2.23. Загальні збори акціонерів відкриває Голова Правління Товариства або у випадку його відсутності – Голова 
Наглядової (Спостережної) ради.  Після цього обираються Голова і Секретар зборів. Голова веде Загальні збори 



акціонерів, Секретар веде протокол Загальних зборів акціонерів. Підрахунок голосів на Загальних зборах ведеться 
Лічильною комісією, що обирається Загальними зборами акціонерів. 

Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головою та Секретарем зборів. 
8.2.24. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для виконання всіма посадовими 

особами Товариства і акціонерами.  
8.2.25. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.  

8.3. НАГЛЯДОВА (СПОСТЕРЕЖНА) РАДА 

8.3.1. Наглядова (Спостережна) рада є колегіальним органом управління Товариства, що у період між Загальними 
зборами акціонерів у межах своєї компетенції представляє та захищає інтереси акціонерів і здійснює контроль за 
діяльністю Правління Товариства.  

8.3.2. Наглядова (Спостережна) рада складається з 5 (п'яти) членів, що обираються Загальними зборами 
акціонерів з числа акціонерів  терміном на 3 (три) роки.  

8.3.3. Голова, заступник Голови та Секретар Наглядової (Спостережної) ради Товариства обираються членами 
Наглядової (Спостережної) ради на першому засіданні Наглядової (Спостережної)  ради з числа обраних Загальними 
зборами акціонерів членів Наглядової (Спостережної) ради. 

8.3.4. У своїй діяльності Наглядова (Спостережна) рада керується цим Статутом, Положенням про Наглядову 
(Спостережну) раду Товариства, а також чинним законодавством України. 

8.3.5. Члени Наглядової (Спостережної) ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах 
своєї компетенції.  

8.3.6. Кожний член Наглядової (Спостережної) ради має один голос. Під час голосування на засіданнях Наглядової 
(Спостережної) ради, при рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової (Спостережної) ради є вирішальним. У 
випадку відсутності Голови Наглядової (Спостережної) ради, його функції виконує заступник Голови Наглядової 
(Спостережної) ради, але без права вирішального голосу. 

8.3.7. Члени Наглядової (Спостережної) ради можуть у будь-який час скласти свої повноваження за власною 
ініціативою, повідомивши про це письмово Наглядову (Спостережну) раду. Будь-який з членів Наглядової (Спостережної) 
ради може бути достроково відкликаний за рішенням Загальних зборів акціонерів. Якщо член Наглядової (Спостережної) 
ради вибуває з його складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової (Спостережної) ради, 
що залишаються, до проведення наступних Загальних зборів акціонерів. На цих Загальних зборах акціонерів на місце 
члена, який вибув, обирається новий член Наглядової (Спостережної) ради на термін повноважень діючої Наглядової 
(Спостережної) ради. Якщо до складу Наглядової (Спостережної) ради обрано акціонера – юридичну особу, то на 
засіданнях Наглядової (Спостережної) ради бере участь її уповноважений представник, який діє на підставі довіреності, 
виданої акціонером у відповідності з чинним законодавством України. 

8.3.8. Член Наглядової (Спостережної) ради - юридична особа має право в будь-який момент замінити свого 
представника в Наглядовій (Спостережній) раді Товариства, письмово повідомивши про це Наглядову (Спостережну) 
раду Товариства. 

8.3.9. Повноваження члена Наглядової (Спостережної) ради припиняються достроково: 
 у випадку фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, важка 

хвороба); 
 по особистій заяві самого члена Наглядової (Спостережної) ради; 
 за рішенням Загальних зборів акціонерів. 
 у випадку, якщо член Наглядової (Спостережної) ради перестав бути акціонером Товариства або, якщо 

юридична особа, від імені якої діяв такий представник, перестала бути акціонером Товариства. 
8.3.10. Наглядова (Спостережна) рада підзвітна винятково Загальним зборам акціонерів. Рішення Загальних зборів 

акціонерів є обов'язковими для Наглядової (Спостережної) ради. 
8.3.11. Наглядова (Спостережна) рада попередньо розглядає питання, що виносяться на обговорення на Загальні 

збори акціонерів, і готує (погоджує) у зв'язку з цим відповідні документи, рекомендації і пропозиції. 
8.3.12. До компетенції Наглядової (Спостережної) ради належить вирішення питань, передбачених законом та 

Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою (Спостережною) радою Загальними зборами 
акціонерів. 

 До виключної компетенції Наглядової (Спостережної) ради відносяться: 
 визначення основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження 

бюджету, планів, програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;   
 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з 

внутрішньою діяльністю Товариства; 
 затвердження порядку денного чергових Загальних зборів, дати їх проведення; 
 прийняття рішення про скликання за своєю ініціативою позачергових Загальних зборів, затвердження їх 

порядку денного та дати проведення;  
 прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених власних акцій для їх наступного перепродажу 

або розповсюдження серед працівників; 
 прийняття рішення про ціну та порядок реалізації неоплачених акцій у разі додаткового випуску; 
 затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій; 
 залучення незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або 

майнових чи інших прав, що вносяться в оплату за акції; 
 внесення пропозицій на розгляд Загальних зборів акціонерів щодо обрання та відкликання Голови та 

членів Правління; 
 приймає рішення про дострокове усунення від обов’язків Голови та членів Правління та призначає осіб, 

які виконують обов’язки Голови та членів Правління, до затвердження призначених Наглядовою (Спостережною) 
радою або інших кандидатур Загальними зборами акціонерів; 



 звільняє Голову Правління та/або членів Правління з займаної посади, у разі подання ними заяв про 
звільнення за власним бажанням, та призначає осіб, які виконують обов’язки Голови та членів Правління, до 
затвердження призначених Наглядовою (Спостережною) радою або інших кандидатур Загальними зборами 
акціонерів;  

 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, 
встановлення розміру їх винагороди; 

 визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства; 
 попередній розгляд і внесення пропозицій на Загальні збори акціонерів про зміни і доповнення до 

Статуту Товариства, про порядок розподілу прибутку та покриття збитків, щодо доцільності додаткової емісії акцій; 
 прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної 

фінансової звітності; обрання аудитора Товариства та погодження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру та порядку оплати його послуг; 

 прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів-структурних 
одиниць, виробничих структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць, за винятком дочірніх 
підприємств, філій та представництв, затвердження їх положень; 

 розгляд планів щодо створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв; 
 попереднє узгодження змін і доповнень до статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх 

підприємств, філій і представництв; 
 погодження кандидатур керівних осіб відокремлених підрозділів – структурних одиниць, виробничих 

структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць; 
 погодження, за поданням Голови Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства;  
 затвердження кошторису витрат на утримання Правління і Ревізійної комісії Товариства; 
 затвердження організаційної структури Товариства за поданням Голови Правління; 
 винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб 

Товариства; 
 прийняття рішень (надання згоди) на укладення договорів (угод), правочинів, у випадках, передбачених 

п.8.4.8 цього Статуту;  
 прийняття  рішень  про надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, благодійних внесків, позик; 
 готує пропозиції (рекомендації) Загальним зборам щодо оголошення і виплати дивідендів; 
 аналіз діяльності  Правління щодо управління Товариством в частині реалізації інвестиційної, технічної, 

цінової політики, забезпечення номенклатури товарів і послуг; 
 у разі потреби виступає з ініціативою проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 
 попередній розгляд питань, винесених на Загальні збори Правлінням і Ревізійною комісією; 
 здійснення контролю за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 
 розгляд і узгодження звітів Голови Правління, Правління Товариства по окремим питанням їхньої 

діяльності; 
 затвердження умов договору з реєстратором Товариства; 
 затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби) Товариства, що оцінює 

майно, яке вноситься акціонерами в натуральній формі, як оплата акцій Товариства; 
 затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі 

діяльності Товариства, за пропозицією Правління Товариства. Прийняття рішень про створення у Товаристві фондів; 
 визначення представника для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії 

України та кандидата на роль голосуючого директора Ради Оптового ринку України; 
 вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення переговорів 

(погоджує кандидатури представників), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові 
Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; 

 вирішення питання про скасування рішень Голови та/або членів Правління Товариства, у випадках, коли 
вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів 
акціонерів або Наглядової (Спостережної) ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або 
призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; 

 прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі 
створення залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером 
або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство 
виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим 
Товариством на себе відповідних зобов’язань; 

 прийняття рішень про участь Товариства у об’єднаннях, некомерційних організаціях та про заснування 
об’єднань; 

 прийняття рішень про припинення або виділ залежних від Товариства господарських товариств, в яких 
Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів 
або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства. 

8.3.13. Наглядова (Спостережна) рада здійснює інші дії, що випливають із Статуту, Положення про Наглядову 
(Спостережну) раду, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів. 

8.3.14. Голова Наглядової (Спостережної) ради від імені Товариства підписує з Головою Правління трудовий 
договір (контракт). 

8.3.15. Члени Наглядової (Спостережної) ради не можуть бути членами  Правління або Ревізійної комісії 
Товариства.  

8.3.16. Наглядова (Спостережна) рада правомочна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше 
половини членів Наглядової (Спостережної) ради. Члени Наглядової (Спостережної) ради повинні брати участь у її роботі 



і голосувати особисто. Член Наглядової (Спостережної) ради може надати право представляти свої інтереси в Наглядовій 
(Спостережній) раді іншій особі на підставі довіреності. 

З усіх  питань віднесених до компетенції Наглядової (Спостережної) ради рішення приймається простою 
більшістю голосів.  

8.3.17. Рішення Наглядової (Спостережної) ради оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою 
Наглядової (Спостережної) ради або Заступником Голови Наглядової (Спостережної) ради і Секретарем. 

8.3.18. Наглядова (Спостережна) рада зберігає свої повноваження незалежно від виникнення вакансій у її 
персональному складі. Якщо кількість членів Наглядової (Спостережної) ради стає  менше 3 (трьох), Правління 
зобов'язане скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.  

8.3.19. Засідання Наглядової (Спостережної) ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу в 
квартал. Позачергові засідання Наглядової (Спостережної) ради скликаються Головою Наглядової (Спостережної) ради за 
власною ініціативою, за вимогою членів Наглядової (Спостережної) ради, Правління  або Ревізійної комісії Товариства. 
Члени Наглядової (Спостережної) ради повинні бути проінформовані про зміст порядку денного, місце і час проведення 
засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства не 
пізніше ніж за 3 робочі дні до дати проведення засідання Наглядової (Спостережної) ради. 

Рішення Наглядової (Спостережної) ради можуть прийматися шляхом опитування, в порядку передбаченому 
Положенням про Наглядову (Спостережну) раду. 

8.3.20. Організаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності Наглядової (Спостережної) ради 
покладається на Правління Товариства. На членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства поширюються умови 
преміювання, матеріального та соціального забезпечення, передбачені для персоналу Товариства. Технічний персонал 
Наглядової (Спостережної) ради може входити у штатний розклад Товариства за рішенням Наглядової (Спостережної) 
ради. 

8.3.21. У роботі Наглядової (Спостережної) ради Товариства з правом дорадчого голосу можуть брати участь 
представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, що підписав колективний 
договір від імені трудового колективу.  

8.4.  ПРАВЛІННЯ 

8.4.1. Правління є виконавчим органом управління Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю 
Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій (Спостережній) раді і забезпечує виконання 
рішень зазначених органів. 

8.4.2. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності  Товариства крім тих, що відповідно до чинного 
законодавства України, цього Статуту або рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, віднесені до компетенції 
іншого органу Товариства. Загальні збори акціонерів та Наглядова (Спостережна) рада Товариства можуть приймати 
рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління, якщо інше не передбачено 
законодавством. 

  8.4.3. Правління Товариства: 
 вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виняткової 

компетенції інших органів управління Товариства; 
 забезпечує дотримання норм чинного законодавства України у діяльності Товариства; 
 попередньо розглядає питання, що виносяться для обговорення на Загальні збори акціонерів, і 

готує у зв'язку з цим відповідні документи, рекомендації і пропозиції; 
 розробляє та затверджує в межах своєї компетенції правила, процедури та інші внутрішні 

нормативні документи Товариства за погодженням із Наглядовою (Спостережною) радою. 
8.4.4. До виключної компетенції Правління належить: 
1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;  
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;  
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій 

(Спостережній) раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним 
зборам акціонерів;  

5) затвердження штатного розкладу Товариства;  
6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не 

менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати 
надання відповідної вимоги акціонерів;  

7) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 
переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою (Спостережною) радою.  

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд 
Голові Правління. 

8.4.5. Кількісний і персональний склад Правління Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів 
Товариства за поданням Наглядової (Спостережної) ради. 

Коло повноважень членів Правління і їхніх обов'язків, визначення кворуму та порядок голосування визначаються 
Положенням про Правління.  

Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.  
Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями 

(бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. 
8.4.6. Керівництво Правлінням здійснює Голова Правління відповідно до його компетенції, передбаченої цим 

Статутом та Положенням про Правління. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів на 3 (три) роки. 
Питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення Голови Правління визначаються у трудовому 

договорі (контракті), що укладається з ним від імені Товариства Головою Наглядової (Спостережної) Ради. 



8.4.7. Голова Правління: 
 самостійно у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності; 
 без довіреності здійснює дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, 

рішеннями Наглядової (Спостережної) Ради і Загальних зборів акціонерів;  
 підписує довіреності та інші документи від імені Товариства; 
 вносить на розгляд Наглядової (Спостережної) ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу 

Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, 
філій та інших відокремлених підрозділів; 

 керує поточними справами Товариства; 
 представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, органами 

державного управління і місцевого самоврядування; 
 укладає та підписує від імені Товариства угоди (договори), проводить операції з нерухомим майном 

Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та Положеннями Товариства; 
 забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової (Спостережної) ради; 
 здійснює координацію поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, 

дочірніх підприємств;  
 видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; 
 укладає від імені Товариства індивідуальні трудові договори (контракти) з працівниками, а також угоди, 

зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України; 
 виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових 

відносинах з Товариством; 
 несе відповідальність за експлуатацію електричних мереж відповідно до правил ПТЕ, ПУЕ і державним 

галузевим стандартам; 
 визначає умови роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; 
 підписує після отримання погодження Наглядової (Спостережної) ради колективну угоду, договір; 
 затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 
 здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не входять у компетенцію 

Загальних Зборів акціонерів, Наглядової (Спостережної) ради, Правління і Ревізійної комісії.  
8.4.8. Голова Правління або особа, яка виконує його обов’язки, не має права без попереднього одержання 

письмового рішення (згоди) Наглядової (Спостережної) ради, а в установленому випадку - Загальних зборів акціонерів: 
 укладати будь-який договір (угоду) на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, або 

еквівалент цієї суми у іноземній валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату 
укладання договору (угоди), якщо інше не встановлене відповідним рішенням Наглядової (Спостережної) ради, за 
винятком договорів про постачання (купівлю-продаж), передачу електричної енергії споживачам Товариства; 

 укладати угоди з нерухомим майном Товариства; 
 укладати договори (угоди) оренди, лізингу, довірчого управління й інші види договорів, умови 

яких передбачають передачу майна Товариства у володіння і користування, якщо таким майном є основні засоби, 
що використовуються в процесі передачі, постачання або виробництва електроенергії;  

 укладати будь-які договори застави;  
 укладати договори на одержання кредитів, доручення, гарантій, позик; 
 надання оплатної і безоплатної фінансової допомоги, благодійних внесків та позик; 
 вирішувати інші питання, обмеження на які передбачені діючим Статутом.   

8.4.9. Голова Правління може передавати частину повноважень, що відносяться до його компетенції, до 
компетенції осіб, трудові обов’язки яких пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-
господарських обов'язків у Товаристві.  

8.4.10. Допускається неодноразове призначення тієї ж самої особи на посаду  Голови або члена Правління.  
8.4.11. Повноваження члена Правління припиняються достроково: 

 у випадку фізичної неможливості виконувати свої обов'язки (смерть, визнання безвісно відсутнім, 
важка хвороба); 

 по особистій заяві самого члена Правління, у випадку прийняття відставки Наглядовою 
(Спостережною) радою; 

 за рішенням Загальних зборів акціонерів. 
Голова Правління і члени Правління за рішенням Наглядової (Спостережної) ради можуть бути у будь-який час 

усунені від виконання своїх обов’язків в порядку, визначеному Положенням про Правління. 
У випадку усунення Голови та/або членів Правління Наглядова (Спостережна) рада, в період до проведення 

Загальних зборів та затвердження ними кандидатур, призначає виконуючих обов'язки Голови та/або членів Правління 
Товариства, з наданням їм прав і обов'язків відповідно Голови та/або членів Правління.  

У випадку усунення від виконання обов’язків Голови Правління та призначення Наглядовою (Спостережною) радою 
виконуючого обов’язки Голови Правління, Голова Наглядової (Спостережної) ради укладає від імені Товариства з ним 
трудовий договір (контракт) на період до проведення Загальних зборів акціонерів та затвердження ними кандидатури 
особи, призначеної Наглядовою (Спостережною) радою виконуючим обов’язки, або іншої особи Головою Правління. 

8.4.12. Засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності, але не рідше одного разу на 
місяць, за власною ініціативою, або за вимогою членів Правління,  Наглядової (Спостережної) Ради, Ревізійної комісії. Під 
час голосування на засіданнях Правління, при рівному розподілі голосів, голос Голови Правління є вирішальним. 

Голова Правління організує ведення протоколів засідань Правління.  
8.4.13. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядницькі 

документи щодо діяльності Товариства. 
1.6. Предмет  та  мета  діяльності: 
Згідно зі  Статутом  ВАТ “Кіровоградобленерго”: 



2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах 
акціонерів Товариства, задоволення  економічних інтересів  і соціальних  потреб працівників. 

2.2. Предметом діяльності Товариства є: 
 постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 
 передача електричної енергії;  
 розподіл електричної енергії;  
 надання послуг на оптовому ринку електричної енергії (потужності) України й іноземних держав;  
 експлуатація ліній електропередач та підстанцій, виробництво електричної енергії;  
 реалізація стратегії в області інвестицій і залучення капіталу для вирішення загальносистемних задач розвитку 

Товариства;  
 реалізація стратегії в області інвестицій і залучення капіталу;  
 проектування, будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння і капітальний ремонт 

електричних мереж, будівель, споруд, машин і механізмів;  
 розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні;  
 проведення науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок в області технології, техніки, екології, 

економіки енергетики та енергобудівництва;  
 проведення державної політики з питань енергоресурсозбереження, контроль за раціональним використанням 

електричної енергії і впровадження традиційних поновлюваних джерел енергії;  
 здійснення нагляду за засобами обліку, технічним станом електроустановок та  електричними  мережами 

споживачів та споживанням електричної енергії; 
 емісія, купівля, продаж цінних  паперів; 
 недержавне  пенсійне  забезпечення  працівників  Товариства; 
 надання платних послуг фізичним і юридичним особам і виробництво товарів народного споживання; 
 ведення будівельних, ремонтних, монтажних, проектних, кошторисних і інших видів робіт і послуг, пов'язаних з 

будівництвом;  
 виконання робіт з перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом Товариства в Україні і за її 

межами, надання транспортно-експедиційних послуг в Україні і за її межами; 
 закупівля, ремонт, відновлення, реалізація і технічне обслуговування автомототранспорту, а також запасних 

частин і деталей, і надання пов'язаних з цим аналогічних послуг; 
 виконання сантехнічних, електромонтажних, газофікаційних і будівельних робіт  на об'єктах будівництва і 

ремонту; 
 організація підготовки,  підвищення кваліфікації  кадрів; 
 виконання консультативної і посередницької діяльності, експертизи, інформаційних послуг; 
 організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів роботи в процесі 

виробничо-господарської діяльності; 
 розробка, виробництво і реалізація програмної і комп'ютерної продукції; 
 надання супутніх послуг, пов’язаних з розробкою, виробництвом і реалізацією програмної і комп’ютерної 

продукції;  
 оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва та інших вітчизняних і закордонних виробників, у 

тому числі через власні магазини; 
 організація і утримання пунктів громадського харчування;  
 організація й експлуатація баз відпочинку, спортивних споруд, оздоровчих і лікувальних установ; 
 розробка і впровадження засобів і приладів для ремонту, експлуатації і регулювання механічних, будівельних, 

електричних і електронних приладів і конструкцій; 
 здійснення бартерних операцій; 
 вчинення правочинів з нерухомістю, як на території України, так і за її межами; 
 виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та інших продуктів харчування;  
 надання послуг у сфері побуту, маркетингу, менеджменту, комерції і реклами; 
 діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин у межах діючого законодавства, у тому  числі  надання  позик  

юридичним і  фізичним  особам  та  отримання  кредитів  в  державних  і  комерційних  банках,  а  також в інших  
вітчизняних  і  іноземних фінансових  установах  та  організаціях  і т.п. Товариство  може  купувати  та  продавати  
продукцію,  використовувати  результати  робіт,  отримувати  та  надавати  послуги  в  кредит  із  сплатою відсотків  
за  користування  цим  кредитом;  

 надання лікувально-медичних послуг; 
 водопостачання, водовідведення; 
 надання послуг у житлово-комунальній сфері; 
 експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання 

відповідних послуг; 
 видобування, транспортування та переробка корисних копалин, ведення гірничих та інших видів робіт (послуг), 

пов’язаних з експлуатацією родовищ рудних і нерудних корисних копалин; 
 транспортування, зберігання, постачання природного газу; 
 виробництво, передача та постачання тепла; 
 надання послуг у сфері телебачення, радіомовлення; 
 надання послуг телефонного зв’язку; 
 надання послуг ІР-телефонії; 
 надання послуг доступу до цифрових мереж передачі даних і мережі Інтернет;  
 надання послуг радіозв’язку (транковий зв’язок, стільниковий радіозв’язок); 
 проектування об’єктів зв’язку; 
 будівництво і технічне обслуговування мереж зв’язку, мереж  міжміського і  місцевого  зв’язку загального  

користування; 



 будівництво і технічне обслуговування мережі теле- і радіомовлення, кабельного телебачення, супутникового 
телебачення; 

 будівництво і технічне обслуговування станцій супутникового зв’язку; 
 будівництво і технічне обслуговування кабельних ліній зв’язку; 
 будівництво і технічне обслуговування радіорелейних ліній зв’язку та ліній радіоізернету; 
 будівництво  і  технічне  обслуговування  цифрових  мереж  зв’язку,  мережі  Інтернет; 
 будівельна діяльність; 
 експлуатація і ремонт засобів диспетчерсько-технологічного устаткування; 
 експлуатація і ремонт засобів телефонного та радіозв’язку; 
 монтаж, експлуатація засобів протипожежної охорони; 
 монтаж, експлуатація засобів охоронної сигналізації; 
 метрологічний міжвідомчий ремонт і повірка електричних засобів вимірювальної техніки, а також контроль і 

нагляд за всіма видами вимірів у Товаристві; 
 закупівля, зберігання та відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (прекурсорів); 
 будівництво та технічне обслуговування мережі зв’язку з рухливими об’єктами; 
 надання послуг з освітлення; 
 зовнішньоекономічна діяльність, яка включає, але не обмежується нижченаведеним: 
 експорт і імпорт товарів відповідно до чинного законодавства України; 
 надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-

експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, агентських та інших, не заборонених чинним 
законодавством  України; 

 підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення галузевих 
підприємств різних форм власності у встановленому законодавством порядку, проведення господарських операцій і 
спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;  

 підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з купівлею-продажем патентів, ліцензій, „ноу-хау”, 
інших об'єктів інтелектуальної власності;  

 організація і здійснення оптової, консигнаційної, роздрібної торгівлі продукцією Товариства за іноземну валюту в 
передбачених законодавством України випадках; 

 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

 операції по придбанню, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах у випадках, 
передбачених чинним законодавством України; 

 орендні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України. 
2.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, як перераховані вище, так і не перераховані, але 

які не суперечать меті діяльності Товариства і вимогам діючого законодавства України.    
2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Товариство може 

займатися лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій). 
1.7. Розмір статутного капіталу за станом на 25.12.2007р., відомості щодо його оплати. 
Статутний капітал емітента повністю сплачений та становить 29 844 000 (Двадцять дев‘ять мільйонів вісімсот сорок 
чотири тисячі) гривень. 
1.8. Розмір власного капіталу за станом на 30.09.2007р.: 405 070 (чотириста п’ять тисяч сімдесят) тис. грн. 
1.9. Чисельність штатних працівників за станом  на 30.09.2007р.: 2 900 (дві тисячі дев’ятсот)  осіб. 
1.10. Чисельність акціонерів за станом на 30.09.2007р.:  4 098 акціонерів. 
1.11. Відомості про посадових осіб емітента за станом на 25.12.2007р.: 

Прізвище, ім`я, по 
батькові 

Посада у 
емітента 

Рік 
народ-
ження 

Освіта Кваліфікація Загальний 
вироб-   

ничий стаж 
(років) 

Стаж 
роботи    

на даній 
посаді 
(років) 

Посада за основним  
місцем роботи 

Спектор Михайло 
Йосипович 
 

Голова 
Наглядової 
(Спосте-
режної) 
ради 

1964 вища Юрист 24 2 Президент   
ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна» 

Глазова Ольга 
Валеріанівна 

Секретар  
Наглядової 
(Спосте-
режної) 
ради 

1956 вища Економіст 29 2 Директор  департаменту  
корпоративних відносин                 
ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна» 

Зоммер Анатолій 
Еммануїлович  

Заступник 
Голови  
Наглядової 
(Спосте-
режної) 
ради 

1949 вища Інженер-електрик 36 2 Віце-Президент з  
електроенергетичного бізнесу 
ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна» 
 

ТОВ “ВС Енерджі 
Інтернейшнл 
Україна”, в особі 
Тарасюка Валерія 
Володимировича 

Член  
Наглядової 
(Спостереж-
ної) ради 

1976 вища Юрист 8 1,5 Віце-президент з правових 
питань ТОВ «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна» 

Компанія ВС 
Енерджі 
Інтернешнл Н.В. 

Член  
Наглядової 
(Спостереж-

1956 вища Інженер- механік 31 2 Перший Віце-президент ТОВ «ВС 
Енерджі Інтернейшнл Україна» 



(VS Energy 
International N.V.) 
в особі Лавренко 
Миколи 
Миколайовича 

ної) ради 

Ніверчук 
Олександр 
Миколайович 

Голова 
Правління 

1974 вища Інженер – 
економіст, магістр 
бізнес 
адміністрування 

11 3 Голова Правління - Генеральний 
директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Поливяний Іван 
Олексійович 

Член 
Правління 

1959 вища Інженер-електрик   26 2 Виконавчий директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Даниленко 
Анжела 
Володимирівна 

Член 
Правління 

1966 вища Економіст по 
бух.обліку в 
сільському  госп.;  
Директор                                             
консультант по 
ринку та цінам 

21 9 міс. Фінансовий директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Шекета Олексій 
Михайлович 

Член 
Правління 

1976 вища Інженер – електрик 9 3 Комерційний директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Янішевський 
Микола Павлович 

Член 
Правління 

1954 вища Інженер – 
електрик,  магістр 
бізнес 
адміністрування 

31 8 Технічний директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Дудка Анатолій 
Леонідович 

Член 
Правління 

1959 вища Правознавство 30 6 Начальник юридичного відділу  
ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Гончар Тетяна  
Іванівна 

Член 
Правління 

1953 вища Спеціаліст з обліку і 
аудиту 

35 4 Головний бухгалтер  
ВАТ “Кіровоградобленерго”  

Федорко Анастасія 
Миколаївна 

Голова 
Ревізійної 
комісії 

1962 вища Інженер-електрик 22 2 Начальник відділу моніторингу 
ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна» 

 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

Прізвище, ім`я, по 
батькові 

Період  

Ніверчук Олександр 
Миколайович 

01.03.02р. – 07.10.02р. - провідний  економіст ДП “ЛД-Україна”                                                                                      
07.10.02р. – 28.03.03р. - заступник директора з економіки  ДП “ЛД-Україна” 

28.03.03р. – 01.04.03р. - комерційний директор ВАТ “Кіровоградобленерго”                               
01.04.03р. – 26.12.04р.  - перший заступник Голови Правління ВАТ “Кіровоградобленерго”                       
з 27.12.04р. – по теперішній час - Голова Правління – генеральний директор ВАТ  “Кіровоградобленерго”                              

Поливяний Іван 
Олексійович 

07.11.01р.-02.09.03р.- директор Києво-Святошинського РЕМ ВАТ А.Є.С. “Київобленерго” 
15.09.03р.-20.02.06р. - заступник технічного директора з розподільчих мереж ВАТ “Кіровоградобленерго” 
20.02.06р.-03.05.06р. - заступник генерального директора-виконавчий директор ВАТ“Кіровоградобленерго” 
з 03.05.06р. – по теперішній час - виконавчий директор  ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Даниленко Анжела 
Володимирівна 

01.10.02р. - 03.11.03р. - Помічник голови правління тарифної політики виконавчого апарату, директор з  
економічних питань ВАТ ЕК “Житомиробленерго” 
04.11.03р. - 28.02.07р.- Директор комунального підприємства “Кіровоградводоканал” 
з  01.03.07р. - по теперішній час - Фінансовий директор ВАТ “Кіровоградобленерго” 

 
Шекета Олексій 
Михайлович 

17.12.01р. – 08.12.03р. - директор з енергозбуту   ВАТ “Прикарпаттяобленерго”                                                                     
08.12.03р. - 01.11.04р.   - виконавчий директор із збуту ВАТ “Прикарпаттяобленерго”             
з 02.11.04р. - по теперішній час - комерційний директор  ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Янішевський Микола 
Павлович 

з 01.07.99р. - по теперішній час - технічний директор ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Дудка Анатолій 
Леонідович 

12.06.00р. – 01.02.04р. - начальник юридичного відділу ВАТ „Кіровоградобленерго”                       
02.02.04р. – 26.04.04р. - помічник генерального директора з юридичних питань -    начальник юридичного 
відділу ВАТ “Кіровоградобленерго”                           
27.04.04р.-09.06.06р. - помічник генерального директора з юридичних питань ВАТ  “Кіровоградобленерго”                                
з 09.06.06р. – по теперішній час - начальник юридичного відділу  ВАТ  “Кіровоградобленерго”                              

Гончар Тетяна Іванівна 22.07.96р. – 20.08.01р. - заступник головного бухгалтера ВАТ “Кіровоградобленерго”              
з 24.06.03р. – по теперішній час - головний бухгалтер ВАТ “Кіровоградобленерго” 

Спектор М.Й. 01.1995-12.2005- Президент ЗАТ ”Київ-Код” м. Київ 
02.2006-04.2006- Директор ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна”  
04.2006  по теперішній час Президент ТОВ “ВС Енерджі Інтернейшнл Україна” 

Глазова О.В. 02.10.2001-30.04.2003 рр. – заступник директора департаменту корпоративного управління, ДП «ЛД-
Україна» 
05.05.2003-28.02.2006 рр. – заступник виконавчого директора, ВАТ «Українська інноваційно-фінансова 
компанія» 
01.03.2006 р. – по теперішній час – директор департаменту корпоративних відносин, ТОВ «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна» 

Зоммер А.Е.  29.05.1995-09.07.2003 рр. – технічний директор, ВАТ «А.Е.С. Київобленерго» 
28.07.2003-04.09.2003 рр. – технічний директор, ВАТ «Одесаобленерго» 
05.09.2003-07.05.2004 рр. – заступник Голови Правління-технічний директор, ВАТ «Одесаобленерго» 
01.06.2004-31.10.2004 рр. – головний енергетик, ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» 
01.11.2004-28.02.2006 рр. – технічний директор-керівник департаменту технічної політики, ВАТ «Українська 
інноваційно-фінансова компанія» 
01.03.2006-06.04.2006 рр. – заступник директора з електроенергетичного бізнесу, ТОВ «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна» 
07.04.2006 – по теперішній час – Віце-Президент з електроенергетичного бізнесу, ТОВ «ВС Енерджі 



Інтернейшнл Україна 

ТОВ “ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна”, в 
особі Тарасюка Валерія 
Володимировича 

2000р. – 2006р. – ЗАТ “Київ-Код”, юрисконсульт; 
2006р. – по теперішній час - Віце-президент з правових питань ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 

Компанія ВС Енерджі 
Інтернешнл Н.В. (VS 
Energy International 
N.V.) в особі Лавренко 
Миколи Миколайовича 

1999р. – 2003р. - Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації; 
2003р. – 2005р. – Голова державної податкової адміністрації у Вінницькій області; 
2005р. – по теперішній час - Перший Віце-президент ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 

Федорко А.М.  01.03.2002-30.04.2003  рр. – провідний економіст, ДП «ЛД-Україна» 
05.05.2003-28.02.2006 рр. – провідний економіст, ВАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» 
01.03.2006-17.05.2006 рр. – провідний економіст, ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» 
18.05.2006 – по теперішній час – начальник відділу фінансового моніторингу, ТОВ «ВС Енерджі 
Інтернейшнл Україна» 

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу емітента:  

Прізвище, ім`я, по батькові Посада за 2006 р.                                         
(грн.) 

за ІІІ кв. 2007 р.                                
(грн.) 

Ніверчук Олександр 
Миколайович 

Голова Правління - 
Генеральний директор 10 000 10 000 

Поливяний Іван Олексійвич Виконавчий директор 5 020 5 800 
Даниленко Анжела 
Володимирівна Фінансовий директор - 5 800 

Дудка Анатолій Леонідович Помічник генерального 
директора з юридичних 

питань 
3 300 3 800 

Янішевський Микола 
Павлович Технічний директор 5 020 5 800 

Шекета Олексій 
Михайлович Комерційний директор 5 020 5 800 

Гончар Тетяна Іванівна Головний бухгалтер 3 730 4 150 

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента: 
2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента.  

Вид діяльності Номер Дата видачі Найменування органу, 
який видав ліцензію 

Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

Постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом АБ №220501 24.09.1996р. 

Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики 
України 

необмежений 

Передача електричної енергії 
місцевими (локальними) 
електромережами 

АБ №177350 19.09.1996р. 

Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики 
України 

необмежений 

Виробництво електричної енергії АБ №177349 19.09.1996р. 

Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики 
України 

необмежений 

Будівельна діяльність АБ №220499 
07.09.2006р. 

Протокол 
№12 

Кіровоградська обласна 
державна адміністрація до 11.09.2011 

2.2. Опис діяльності емітента за станом на 30.09.2007р.: 
Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва. 
Загальною тенденцією розвитку галузі у 2007 р. є збільшення споживання електричної енергії у порівнянні з 2006р. на 
2%, зростання роздрібних тарифів на електричну енергію на 10,8 % та відпущеної товарної продукції на 16,9%. 
Провідними напрямами діяльності Товариства є постачання  електричної енергії за регульованим тарифом та передача 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами споживачам, які працюють в різних галузях 
народного господарства.  
Крім того, особливістю розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Емітент, є сезонний характер виробництва. 
Навантаження енергосистеми зростає у осінньо-зимовий період і зменшується у весняно-літній. 
Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє ( здійснює ) емітент. 
                                                                                                                                                                 тис.грн. 

Група споживача 
Заборгова- 

ність на 
01.01.2007р. 

Товарна 
продукція  Оплата 

Відношення 
оплати до 
товарної 

продукції, % 

Відхилення 
товарної 

продукції від 
оплати 

Заборгова-
ність на 

01.10.2007р. 

1. Промисловість 12 459,87 129 435,84 129 313,90 99,91 121,94 12 581,81 
2. Залізна дорога 0,00 2 411,63 2 411,63 100,00 0,00 0,00 



3. Сільське господарство 117,74 19 358,93 19 385,57 100,14 -26,64 91,10 
4. ЖКГ 19 278,25 31 264,62 29 614,85 94,72 1 649,77 20 928,02 
5. Державний бюджет 27,31 10 674,85 10 631,35 99,59 43,50 70,81 
6. Місцевий бюджет 33,91 11 691,32 11 693,48 100,02 -2,16 31,75 
7. Обласний бюджет 0,11 3 901,25 3 901,36 100,00 -0,11 0,00 
8.Інші 203,03 35 455,34 35 473,36 100,05 -18,02 185,01 
9.Населення 8 629,86 89 500,22 89 980,60 100,54 -480,38 8 149,48 
РАЗОМ: 40 750,08 333 694,00 332 406,10 99,61 1 287,90 42 037,98 
 
Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг  або робіт, що виробляє ( здійснює ) емітент. 
Ринком збуту є територія Кіровоградської області, основні споживачі :  
ДП «Східний  гірничо-збагачувальний  комбінат»; 
ВАТ «ЧИСТІ МЕТАЛИ»; 
ВАТ «Кіровоградолія»; 
ВАТ «М`ясокомбінат «Ятрань»; 
ТОВ «Водне господарство»; 
ВАТ  «Червона зірка». 
Основні конкуренти емітента. 
ВАТ “Кіровоградобленерго” є природним монополістом в Кіровоградській області (ВАТ “УІФК” - 27,4% та                               
ТОВ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТ" - 0,6% ринку). 
2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента. 
Основним пріоритетом інвестиційної політики емітента є підвищення надійності забезпечення споживачів 
електроенергією та зменшення технологічних втрат електроенергії, тому емітент здійснює інвестування в розвиток своєї 
основної господарської діяльності. Станом на 31.12.2006р. інвестиції емітента у цінні папери становили 25 372 тис.грн. 
Станом на 30.09.2007р. інвестиції емітента в цінні папери становили 37 347 тис.грн.  
2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу. 
Найменування підприємства Частка емітента у статутному фонді підприємства,  % 
ТОВ “Енерго – спорт”  25 % 
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента. 
Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв. До організаційної структури емітента входить 23 
відокремлених підрозділи.  
2.6. Відомості про участь  емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо. 
Емітент не бере участі у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях. 
2.7. Політика щодо досліджень та розробок. 
Емітент досліджень та розробок не здійснює. 
2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності  емітента. 
- платоспроможність промислових та побутових споживачів електроенергії; 
- рівень технологічного оснащення та рівень зносу обладнання емітента; 
- погодні умови; 
- обсяги дебіторської заборгованості споживачів електроенергії; 
- величина обігових коштів емітента; 
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні; 
- нестабільність законодавчої бази, зміни в податковій політиці; 
- політичні та форс-мажорні ризики; 
Контроль та управління ризиками здійснюється кваліфікованим персоналом з використанням зарубіжного досвіду у сфері 
енергопостачання. 
2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки. 
На 2008-2009 роки емітент має плани щодо проведення комплексу заходів спрямованих на забезпечення споживачів 
якісним та безперебійним електропостачанням, удосконалення системи обліку відпущеної електроенергії, скорочення 
технічних і понаднормативних втрат електричної енергії, і, як наслідок, збільшення прибутку компанії. 
2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації по відношенню до 
емітента за 2004-2006рр.  
Провадження у справі про банкрутство або про застосування санації по відношенню до емітента за 2004-2006рр. не 
здійснювались. 
2.11. Інформація про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента) за станом на 25.12.2007р.: 

Назва банку 

Кредитна лінія Проплата 
станом на 

25.12.2007р. 
з ураху-
ванням 

відсотків,                         
грн. 

Вид 
кредиту Договір  Розмір ліміту 

(грн./$) 

Відсоткова 
ставка                                    

(%) 

Строк 
вико-
нання 

Сума 
непога-
шеної 

заборго-
ваності 
(грн./$) 

ВАТ "Перший 
Інвестиційний 

Банк" 
овердрафт 26/0711-КО від 

10.08.2007р. 5 000 000,00 12-21** 08.10.08 - 30 809,51 

КРУ 
"ПриватБанк" овердрафт №75 від 

06.12.2006р. 4 000 000,00 11-17* 05.12.07 - 39 994,26 

ЗАТ "Альфа - 
Банк" 

кредитна 
лінія 

№125-В/05 від 
25.11.2005р.  $ 4 350 000,00 12 25.11.08 $ 2 180 000,00 8 673 128,58 

*Відсоткова ставка залежить від терміну існування від'ємного сальдо на рахунку:    



протягом 1-3 днів - 12%       
протягом 4-7 днів - 13%       
протягом 8-15 днів 15%       
протягом 16-30 днів 17%       
**Відсоткова ставка залежить від терміну існування від'ємного сальдо на рахунку:   
протягом 1-3 днів - 12%       
протягом 4-7 днів - 14%       
протягом 8-15 днів 18%       
протягом 16-30 днів 21%       
За укладеними кредитними правочинами, зазначеними в п.2.11. рішення судів, що стосуються їх виникнення, виконання 
та припинення не приймались. 
Станом на 25.12.2007 року Емітент не має невиконаних кредитних правочинів. 
Порядок виконання кредитних правочинів:  

1) ВАТ "Перший Інвестиційний Банк": 
 Банк надає овердрафт на поповнення обігових коштів; 
 Емітент зобов’язується повернути овердрафт та сплатити відсотки за користування овердрафтом у строки, що 

передбачені договором; 
 Емітент користується отриманими кредитними коштами не більше, ніж 31 календарний день. 
2) КРУ "ПриватБанк": 
 Банк надає овердрафт на поповнення обігових коштів; 
 Емітент зобов’язується повернути овердрафт та сплатити відсотки за користування овердрафтом у строки, що 

передбачені договором; 
 Емітент користується отриманими кредитними коштами не більше, ніж 31 календарний день. 
3) ЗАТ "Альфа - Банк": 
 Банк надає кредит для розрахунків з ДП “Енергоринок”; 
 Емітент зобов’язується повернути овердрафт та сплатити відсотки за користування овердрафтом у строки, що 

передбачені договором; 
 Ліміт кредитної лінії (граничний розмір кредиту): 
З 25.11.2005р. по 28.05.2008р. – 4 350 000,00 дол.США; 
З 29.05.2008р. по 28.08.2008р. – 2 900 000,00 дол. США; 
З 29.08.2008р. по 25.11.2008р. – 1 450 000,00 дол. США 

2.12. Фінансова звітність за 2004, 2005, 2006рр. та за станом на 30.09.2007р.  
БАЛАНС ( ф.№1 ) 

     на 31 грудня 2004 р.    тис.грн. 
Актив Код 

рядка 
На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість  010 29 348 
первісна вартість 011 64 457 
нарахована амортизація 012 35 109 
Незавершене будівництво 020 11 627 7 523 
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 402 931 374 865 
первісна вартість 031 1 527 109 1 545 732 
знос 032 1 124 178 1 170 867 
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   10 
інші фінансові інвестиції 045 10 632 12 276 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1 185 1 185 
Відстрочені податкові активи 060 26 032 32 655 
Інші необоротні активи 070     
Всього за розділом І 080 452 436 428 862 
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 8 216 9 296 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110     
незавершене виробництво 120     
готова продукція 130     
товари 140 1 610 7 838 
Векселі одержані 150 7 366 6 246 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чисто реалізаційна вартість 160 52 046 56 890 
первісна вартість 161 58 762 59 956 
резерв сумнівних боргів 162 6 716 3 066 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 104 419 



за виданими авансами  180 6 788 4 413 
з нарахованих доходів 190     
із внутрішніх розрахунків 200     
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 118 193 
Поточні фінансові інвестиції 220 995 2 328 
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 817 2 182 

в іноземній валюті 240     
інші оборотні активи 250 4 940 1 354 
Усього за розділом ІІ 260 83 000 91 159 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 16 416 8 007 
Баланс  280 551 852 528 028 

 
                                                     Пасив Код 

рядка 
На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 29 844 29 844 
Пайовий капітал 310     
Додатковий вкладений капітал 320     
Інший додатковий капітал 330 437 459 427 678 
Резервний капітал 340 171 171 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -41 672 -40 278 
Неоплачений капітал 360     
Вилучений капітал 370     
Усього за розділом І 380 425 802 417 415 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення  410   
Страхові резерви 415   
Частка перестраховиків у страхових резервах 416   
Цільове фінансування 420 14   
Усього за розділом ІІ 430 14 0 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440   
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460   
Інші довгострокові зобов’язання 470 51 406 23 508 
Усього за розділом ІІІ 480 51 406 23 508 
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500 526 507 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 51 932 23 349 
Векселі видані 520     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9 217 48 608 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
З одержаних авансів 540 9 982 9 716 
З бюджетом 550 767 1 859 
З позабюджетних платежів 560 3 3 
Зі страхування 570 570 660 
З оплати праці 580 1 632 2 068 
З учасниками 590     
Із внутрішніх розрахунків 600     
Інші поточні зобов’язання 610 1 335 
Усього за розділом IV 620 74 630 87 105 
V. Доходи майбутніх періодів 630     
Баланс  640 551 852 528 028 

 
Звіт про фінансові результати 

за 12 місяців  2004р.                                                      тис.грн. 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
попередній 

період 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 364 845 377 048 
Податок на додану вартість 015 60 807 62 841 

                                                                Форма № 2 
                                                                   І. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

 Код за ДКУД   1801003 



Акцизний збір 020   
Страхові відшкодування 025   
Інші вирахування з доходу 030   
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 304 038 314 207 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 309 287 320 898 
Валовий:    
прибуток 050   
збиток 055 5 249 6 691 
Інше операційні доходи 060 58 848 99 279 
Адміністративні витрати 070 5 002 5 044 
Витрати на збут 080   
Інші операційні витрати 090 57 497 6 691 
Фінансові результати від операційної діяльності:    
прибуток 100   
збиток 105 8 900 6 747 
Дохід від участі в капіталі 110     
Інші фінансові доходи 120 313 639 
Інші доходи 130 32 632 3 688 
Фінансові витрати 140 191 201 
Витрати від участі в капіталі 150     
Інші витрати 160 31 802 5 550 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
прибуток 170   
збиток 175 7 948 8 171 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180   
Фінансові результати від звичайної діяльності:    
прибуток 190   
збиток 195 7 948 8 171 
Надзвичайні:    
доходи 200   
витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Чистий:    

прибуток 220   
збиток 225 7 948 8 171 

 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний 
період 

За 
попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 62 815 17 396 
Витрати на оплату праці 240 30 855 24 688 
Відрахування на соціальні заходи 250 11 272 8 932 
Амортизація 260 52 262 56 125 
Інші операційні витрати 270 27 216 78 393 
Разом 280 184 420 185 534 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ 

                                                             
Звіт про рух грошових коштів 

за 12 місяців 2004р.                                                               тис.грн. 
Форма №3     код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За попередній 
період 

Надход-
ження 

Видаток  Надход-
ження 

Видаток  

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

 
 

010 
  7 948   8 171 

Назва статті Код рядка За звітний 
період 

За попередній 
період 

Середньорічна кількість простих акцій  300   
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310   
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  320   
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330   
Дивіденди на одну просту акцію 340   



Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

 
020 52 262 x 56 125 x 

збільшення (зменшення) забезпечень 030   14 11   
збиток (прибуток) вiд нереалізованих курсових 
різниць 

040     

збиток (прибуток) вiд неопераційної діяльності 050   1 143 1 223   
Витрати на сплату відсотків 060 191 x 201 x 
Прибуток (збиток) від операційної дiяльностi до 
зміни в чистих оборотних активах 

 
070 43 348   49 389   

Зменшення (збільшення): 
оборотних активів 

 
080 5 461   11 305   

витрат майбутніх періодів 090 8 409     68 
Збільшення (зменшення): 
поточних зобов'язань 

 
100 41 077     9 065 

доходів майбутнiх перiодiв 110     
Грошові кошти від операційної  діяльності 120 98 295   51 651   
Сплачені: відсотки 130 x 191 x 202 
податки на прибуток 140 x 6 361 x 10 641 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 91 743   40 808   
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 160         
Чистий рух коштiв від операційної діяльності 170 91743   40808   
      
II. Рух коштiв у результаті інвестиційної дiяльностi      

Реалізація: фінансових інвестицій 180 24 938 x   x 
              необоротних активів 190 741 x 190 x 
              майнових комплексів 200     
Отримані: 
                відсотки 

 
210 313 x 639 x 

               дивіденди 220   x   x 
Інші надходження 230   x   x 
Придбання: 
             фінансових інвестицій 

 
240 x 28 939 x   

             необоротних активів 250 x 22 476 x 27 301 
             майнових комплексів 260 x   x   
Iншi платежі 270 x 74 278 x 30 751 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280   99 701   57 223 
Рух коштiв від надзвичайних подiй 290     
Чистий рух коштiв вiд інвестиційної діяльності 300 

   99 701   57 223 

III.Рух коштiв у результаті фінансової дiяльностi      
Надходження власного капіталу 310 9 342 x 3 816 x 
Отримані позики 320 279 x 8 147 x 
Інші надходження 330   x   x 
Погашення позик 340 x 298 x 7 706 
Сплачені дивіденди 350 x   x   
Iншi платежі 360 x   x   
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 9 323   4 257   
Рух коштiв від надзвичайних подiй 380     
Чистий рух коштiв вiд фінансової діяльності 390 9 323   4 257   
Чистий рух коштiв за звітний період 400 1 365     12 158 
Залишок коштiв на початок року 410 817 x 12 975 x 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420         
Залишок коштiв на кінець року 430 2 182 x 817 x 

 
Звіт про власний капітал 

         за 12 місяців 2004 року.                                                             тис.грн. 
                                                                                       Форма №4                                              код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Статут-
ний 

капітал 

Пайо-
вий 

капітал 

Додатко-
вий 

вкладе-
ний 

капітал 

Інший 
додатко-

вий 
капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 

Разом 

Залишок на початок 
року 

010 29 844     437 459 171 -53 045     414 429 

Коригування: зміна 
облікової політики 

020                 0 

Виправлення 030           11 373     11 373 



помилок 
Інші зміни 040                 0 
Скоригований зали-
шок на початок 
року 

050 
29 844     437 459 171 -41 672     425 802 

Переоцінка активів                   
Дооцінка основних 
засобів 

060                 0 

Уцінка основних 
засобів 

070                 0 

Дооцінка незавер-
шеного будівництва  

080                 0 

Уцінка незаверше-
ного будівництва 

090                 0 

Дооцінка нематері-
альних активів 

100                 0 

Уцінка нематері-
альних активів 

110         0 

 120 29 844     437 459 171 -41 672     425 802 
Чистий  прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 
          -7 948     -7 948 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140                 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 
                0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160                 0 

 170         0 
Внески учасників:                   
Внески до капіталу 180                 0 
Погашення заборго-
ваності з капіталу 

190                 0 

 200         0 
Вилучення 
капіталу: 

          

Викуп акцій 
(часток)  

210                 0 

Перепродаж викуп-
лених акцій 
(часток) 

220 
                0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)  

230 
                0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240                 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості 

250 
                0 

Інші зміни в 
капіталі: 

          

Списання невідшко-
дованих збитків 

260                 0 

Безкоштовно 
отримані активи 

270       -524         -524 

 280       -9 257   9 342     85 
Разом змін в 
капіталі 

290       -9 781   1 394     -8 387 

Залишок на кінець 
року 

300 29 844     427 678 171 -40 278     417 415 

 
БАЛАНС ( ф.№1 ) 

          на 31 грудня 2005 р.                                                            тис.грн. 
                                        ФОРМА № 1 Код за  ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ       



Нематеріальні активи:       
залишкова вартість 010 348 333 
первісна вартість 011 457 571 
знос 012 109 238 

Незавершене будівництво: 020 7 523 7 120 
Основні засоби:       

залишкова вартість 030 374 865 361 738 
первісна вартість 031 1 545 732 1 555 617 
знос 032 1 170 867 1 193 879 

Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 10 10 
інші фінансові інвестиції 045 12 276 15 468 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1 185   
Відсрочені податкові активи 060 32 655 3 091 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Усього за розділом I 080 428 862 387 760 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ       
Запаси :       

виробничі запаси 100 9 296 12 239 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0 
незавершене виробництво 120 0 0 
готова продукція 130 0 0 
товари 140 7 838   

Векселі одержані 150 6 246 165 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 56 890 42 903 
первісна вартість 161 59 956 52 875 
резерв сумнівних боргів 162 3 066 9 972 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 419 419 
за виданими авансами 180 4 413 2 108 
з нарахованих доходів 190   0 
із внутрішніх розрахунків 200 0   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 193 204 
Поточні фінансові інвестиції 220 2 328 1 351 
Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 2 182 7 210 
в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 1 354 1 763 
  260 91 159 68 362 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 8 007 3 295 
БАЛАНС 280 528 028 459 417 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ       
Статутний капітал 300 29 844 29 844 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0   
Інший додатковий капітал 330 427 678 386 929 
Резервний капітал 340 171 171 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -40 278 -38 055 
Неоплачений капітал 360     
Вилучений капітал 370     
Усього за розділом I 380 417 415 378 889 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ       
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Страхові резерви 415 0 0 
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 0   
Цільове фінансування 420     
Усього за розділом II 430 0 0 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       



Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 221 
Відсрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові  зобов'язання 470 23 508 9 000 
Усього за розділом III 480 23 508 9 221 

 IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Короткострокові кредити банків 500 507 15 859 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 23 349 25 619 
Векселі видані 520 0 196 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 48 608 11 940 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 9 716 10 861 
з бюджетом 550 1 859 2 792 
з позабюджетних платежів 560 3 4 
зі страхування 570 660 1 367 
з оплати праці 580 2 068 2 647 
з учасниками 590   0 
із внутрішніх розрахунків 600   0 

Інші поточні зобов'язання 610 335 22 
Усього за розділом IV 620 87 105 71 307 

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 0 0 
БАЛАНС 640 528 028 459 417 
 

Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців  2005р. 

Форма №2                                                             тис.грн. 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній  
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 353 614 364 845 
Податок на додану вартість 015 58 936 60 807 

Акцизний збір 020     
Страхові відшкодування 025     

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

послуг) 
035 294 678 304 038 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 265 705 309 287 
Валовий:       

прибуток 050 28 973   
збиток 055   5 249 

Інші операційні доходи 060 59 188 58 848 
Адміністративні витрати 070 7 802 5 002 
Витрати на збут 080     
Інші операційні витрати 090 69 455 57 497 
Фінансові результати від операційної діяльності:       

прибуток 100 10 904   
збиток 105   8 900 

Доход від участі у капіталі 110     
Інші фінансові доходи 120 310 313 
Інші доходи 130 20 926 32 632 
Фінансові витрати 140 704 191 
Витрати від участі у капіталі 150     
Інші витрати 160 19 527 31 802 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатківання:       

прибуток 170 11 909   
збиток 175   7 948 

Податок на прибуток від звичайної діяльності:  180 12 137   
Доход від податку на прибуток 185 3 091   

Фінансові результати від звичайної діяльності:       
прибуток 190 2 863   
збиток 195   7 948 

Надзвичайні:       
доходи 200     
витрати 205     



Податки з надзвичайного прибутку 210     
Чистий       

прибуток 220 2 863   
збиток 225   7 948 

     
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний період За попередній  
період 

Матеріальні затрати 230 57 397 62 815 
Витрати на оплату праці 240 33 745 30 855 
Відрахування на соціальні заходи 250 12 298 11 272 
Амортизація 260 37 243 52 262 
Інші операційні витрати 270 44 468 27 216 
Разом 280 185 151 184 420 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За попередній  

період 
Середньорічна кількість простих акцій 300     
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320     
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330     
Дивіденди на одну просту акцію 340     
 

Звіт про рух грошових коштів 
за 12 місяців 2005р.                                                                   тис.грн. 

  ФОРМА № 3 Код за ДКУД 1801004 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За попередній  період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

          

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

010 11 909 7 948   7 948 

Коригування на:           
амортизацію необоротних активів 020 37 243 x 52 262 x 
збільшення (зменшення) забезпечень 030   14   14 
збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
040 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050   1 709   1 143 

Витрати на сплату відсотків 060 704 x 191 x 
Прибуток (збиток)  від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах 

070 48 147   43 348   

Зменшення (збільшення):           
оборотних активів 080 26 848   5 461   
витрат майбутніх періодів 090 4 712   8 409   

Збільшення (зменшення):           
поточних зобов'язань 100   32 794 41 077   
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної діяльності 120 46 913   98 295   
Сплачені:           

відсотки 130 x 704 x 191 
податок на прибуток 140 x 11 362 x 6 361 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 34 847   91 743   
Рух коштів від надзвичайних подій  160         
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 34847 0 91743   
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

          

Реалізація:           
фінансових інвестицій 180 12 101 x 24 938 x 
необоротних активів 190 456 x 741 x 
майнових комплексів 200 0 0 0 0 

Отримані:           
відсотки 210 310 x 313 x 



дивіденди 220 0 x 0 x 
Інші надходження 230 0 x 0 x 
Придбання:           

фінансових інвестицій 240 x 8 479 x 28 939 
необоротних активів 250 x 22 414 x 22 476 
майнових комплексів 260 x 0 x 0 

Інші платежі 270 x 23 284 x 74 278 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280   41 310   99 701 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 0 0 0   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300   41 310   99 701 
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

          

Надходження власного капіталу 310   x 9 342 x 
Отримання позики 320 15 467 x 279 x 
Інші надходження 330 0 x 0 x 
Погашення позик 340 x 3 976 x 298 
Сплачені дивіденди 350 x 0 x 0 
Інші платежі 360 x 0 x 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 11 491 0 9 323   
Рух коштів від надзвичайних подій  380 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 11 491 0 9 323   
Чистий рух коштів за звітний період 400 5 028   1 365   
Залишок коштів на початок року 410 2 182 x 817 x 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 7 210 x 2 182 x 
 

Звіт про власний капітал 
  за 12 місяців 2005 року.                                                         тис.грн. 

     ФОРМА № 4  Код за ДКУД 1801005 
Стаття Код 

рядка 
Статут-

ний 
капітал 

Пайо-
вий 

капітал 

Додат-
ковий 

вкладе-
ний 

капітал 

Інший 
додат-
ковий 

капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нероз-
поділе-

ний 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 

Разом 

Залишок на 
початок року 

010 29 844     427 678 171 -40 278     417 415 

Коригування:                     
зміна облікової 

політики 
020                 0 

виправлення 
помилок 

030       0         0 

інші зміни 040                 0 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 
29 844     427 678 171 -40 278     417 415 

Переоцінка 
активів: 

                    

дооцінка 
основних засобів 

060       0   0     0 

уцінка 
основних засобів 

070       0   0     0 

дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 
                0 

уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 
                0 

дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 
                0 

уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 
                0 

  120 29 844     427 678 171 -40 278     417 415 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 

130           2 864     2 864 



період 
Розподіл прибутку:                     

виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 
                0 

спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 

          -143     -143 

відрахування 
до резервного 
капіталу 

160 
                0 

  170                 0 
Внески учасників:                     

внески до 
капіталу 

180                 0 

погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 
                0 

  200                 0 
Вилучення 
капіталу: 

                    

викуп акцій 
(часток) 

210                 0 

перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

220 
                0 

анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

230 
                0 

вилучення 
частки в капіталі 

240                 0 

зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 
                0 

Інші зміни в 
капіталі: 

                    

списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 
                0 

безкоштовно 
отримані активи 

270       17         17 

  280       -40 732   -641     -41 373 
Разом зміни в 
капіталі 

290       -40 749   -641     -41 390 

Залишок на кінець 
року 

300 29 844     386 929 171 -38 055     378 889 

 
БАЛАНС ( ф.№1 ) 

         на 31 грудня 2006 р.                                                           тис.грн. 
                                       ФОРМА № 1 Код за  ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ       
Нематеріальні активи:       

залишкова вартість 010 333 246 
первісна вартість 011 571 571 
знос 012 238 325 

Незавершене будівництво: 020 7 120 9 600 
Основні засоби:       

залишкова вартість 030 361 738 349 395 
первісна вартість 031 1 555 617 1 557 063 
знос 032 1 193 879 1 207 668 

Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 10   
інші фінансові інвестиції 045 15 468 25 372 



Довгострокова дебіторська заборгованість 050   7 675 
Відсрочені податкові активи 060 3 091 5 452 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Усього за розділом I 080 387 760 397 740 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ       
Запаси :       

виробничі запаси 100 12 239 11 659 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0 
незавершене виробництво 120 0 0 
готова продукція 130 0 0 
товари 140   9 709 

Векселі одержані 150 165   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 42 903 28 101 
первісна вартість 161 52 875 45 489 
резерв сумнівних боргів 162 9 972 17 388 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 419 376 
за виданими авансами 180 2 108 2 011 
з нарахованих доходів 190   0 
із внутрішніх розрахунків 200 0   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 204 145 
Поточні фінансові інвестиції 220 1 351   
Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 7 210 10 445 
в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 1 763 2 470 
  260 68 362 64 916 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 3 295 11 
БАЛАНС 280 459 417 462 667 

  
 

  
  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ       
Статутний капітал 300 29 844 29 844 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0   
Інший додатковий капітал 330 386 929 353 414 
Резервний капітал 340 171 314 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -38 055 8 217 
Неоплачений капітал 360     
Вилучений капітал 370     
Усього за розділом I 380 378 889 391 789 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ       
Забезпечення виплат персоналу 400 0 3 712 
Інші забезпечення 410 0 0 
Страхові резерви 415 0 0 
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 0   
Цільове фінансування 420     
Усього за розділом II 430 0 3 712 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Довгострокові кредити банків 440 0 18 079 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 221 2 973 
Відсрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові  зобов'язання 470 9 000 9 000 
Усього за розділом III 480 9 221 30 052 

 IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Короткострокові кредити банків 500 15 859   
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 25 619   
Векселі видані 520 196   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11 940 11 776 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       



з одержаних авансів 540 10 861 14 444 
з бюджетом 550 2 792 4 159 
з позабюджетних платежів 560 4 5 
зі страхування 570 1 367 1 195 
з оплати праці 580 2 647 2 700 
з учасниками 590   2 716 
із внутрішніх розрахунків 600   0 

Інші поточні зобов'язання 610 22 119 
Усього за розділом IV 620 71 307 37 114 

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 0 0 
БАЛАНС 640 459 417 462 667 
 

Звіт про фінансові результати 
за 12 місяців  2006р. 

Форма №2      тис.грн. 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний  
період 

За попередній   
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 405 203 353 614 
Податок на додану вартість 015 67 534 58 936 

Акцизний збір 020     
Страхові відшкодування 025     

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

робіт, послуг) 
035 337 669 294 678 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 302 067 265 705 
Валовий:       

прибуток 050 35 602 28 973 
збиток 055     

Інші операційні доходи 060 62 245 59 188 
Адміністративні витрати 070 8 135 7 802 
Витрати на збут 080     
Інші операційні витрати 090 48 911 69 455 
Фінансові результати від операційної діяльності:       

прибуток 100 40 801 10 904 
збиток 105     

Доход від участі у капіталі 110     
Інші фінансові доходи 120 182 310 
Інші доходи 130 87 558 20 926 
Фінансові витрати 140 11 653 704 
Витрати від участі у капіталі 150     
Інші витрати 160 87 595 19 527 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатківання:       

прибуток 170 29 293 11 909 
збиток 175     

Податок на прибуток від звичайної діяльності:  180 13 487 9 046 
Доход від податку на прибуток 185 2 361   

Фінансові результати від звичайної діяльності:       
прибуток 190 15 806 2 863 
збиток 195     

Надзвичайні:       
доходи 200     
витрати 205     

Податки з надзвичайного прибутку 210     
Чистий       

прибуток 220 15 806 2 863 
збиток 225     

     
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний  
період 

За попередній   
період 

Матеріальні затрати 230 49 255 57 397 
Витрати на оплату праці 240 38 349 33 745 
Відрахування на соціальні заходи 250 13 782 12 298 



Амортизація 260 32 791 37 243 
Інші операційні витрати 270 38 587 44 468 
Разом 280 172 764 185 151 
     

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний  

період 
За попередній   

період 
Середньорічна кількість простих акцій 300 119 376 000 119 376 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 119 376 000 119 376 000 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 0,13241 0,02398 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту 
акцію 

330 0,13241 0,02398 

Дивіденди на одну просту акцію 340     
 

Звіт про рух грошових коштів 
      за 12 місяців 2006р.     тис.грн. 

  ФОРМА № 3 Код за ДКУД 1801004 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За попередній  період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

         

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

010 29 293   11 909  

Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 32 791 x 37 243 x 
збільшення (зменшення) забезпечень 030 3 712     14
збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
040 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050   145   1 709

Витрати на сплату відсотків 060 11 653 x 704 x 
Прибуток (збиток)  від операційної діяльності до 
зміни в чистих оборотних активах 

070 77 304   48 147  

Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 5 430   26 848  
витрат майбутніх періодів 090 3 284   4 712  

Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 4 569     32 794
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 120 90 587   46 913  
Сплачені:          

відсотки 130 x 11 653 x 704
податок на прибуток 140 x 15 269 x 11 362

Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 63 665   34 847  
Рух коштів від надзвичайних подій  160        
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 63665 0 34847  
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

         

Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 42 348 x 12 101 x 
необоротних активів 190 1 154 x 456 x 
майнових комплексів 200 0 0 0 0

Отримані:          
відсотки 210 182 x 310 x 
дивіденди 220 0 x 0 x 

Інші надходження 230 8 865 x 0 x 
Придбання:          

фінансових інвестицій 240 x 49 870 x 8 479
необоротних активів 250 x 23 272 x 22 414
майнових комплексів 260 x 0 x 0

Інші платежі 270 x 24 530 x 23 284
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280   45 123   41 310
Рух коштів від надзвичайних подій  290 0 0 0  



Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300   45 123   41 310 
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

         

Надходження власного капіталу 310   x   x 
Отримання позики 320 14 813 x 15 467 x 
Інші надходження 330 0 x 0 x 
Погашення позик 340 x 5 851 x 3 976
Сплачені дивіденди 350 x 0 x 0
Інші платежі 360 x 24 269 x 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370   15 307 11 491  
Рух коштів від надзвичайних подій  380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390   15 307 11 491  
Чистий рух коштів за звітний період 400 3 235   5 028  
Залишок коштів на початок року 410 7 210 x 2 182 x 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 10 445 x 7 210 x 
 

Звіт про власний капітал 
    за 12 місяців 2006 року.                       тис.грн. 

     ФОРМА № 4  Код за ДКУД 1801005 
Стаття Код 

рядка 
Статут-

ний 
капітал 

Пайо-
вий 

капітал 

Додат-
ковий 

вкладе-
ний 

капітал 

Інший 
додат-
ковий 

капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нероз-
поділе-

ний 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 

Разом 

Залишок на початок 
року 

010 29 844     386 929 171 -38 055     378 889 

Коригування:                     
зміна облікової 

політики 
020                 0 

виправлення 
помилок 

030       0         0 

інші зміни 040                 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 
29 844     386 929 171 -37 949     378 995 

Переоцінка активів:                     
дооцінка основних 

засобів 
060       0   0     0 

уцінка основних 
засобів 

070       0   0     0 

дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 
                0 

уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 
                0 

дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 
                0 

уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 
                0 

  120 29 844     386 929 171 -37 949     378 995 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 
          15 806     15 806 

Розподіл прибутку:                     
виплати 

власникам 
(дивіденди) 

140 
          -2 720     -2 720 

спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 
                0 

відрахування до 
резервного капіталу 

160         143 -143     0 



  170                 0 
Внески учасників:                     

внески до капіталу 180                 0 
погашення 

заборгованості з 
капіталу 

190 
                0 

  200                 0 
Вилучення капіталу:                     

викуп акцій 
(часток) 

210                 0 

перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 
                0 

анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

230 
                0 

вилучення частки 
в капіталі 

240                 0 

зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 
                0 

Інші зміни в капіталі:                     
списання 

невідшкодованих 
збитків 

260 
                0 

безкоштовно 
отримані активи 

270       -292         -292 

  280       -33 223   33 329     106 
Разом зміни в капіталі 290       -33 515 143 46 272     12 900 
Залишок на кінець 
року 

300 29 844     353 414 314 8 217     391 789 

 
БАЛАНС ( ф.№1 ) 

на 30 вересня 2007р.                                                     тис.грн.   
                                      ФОРМА № 1 Код за  ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ       
Нематеріальні активи:       

залишкова вартість 010 246 206 
первісна вартість 011 571 596 
знос 012 325 390 

Незавершене будівництво: 020 9 600 11 988 
Основні засоби:       

залишкова вартість 030 349 395 341 997 
первісна вартість 031 1 557 063 1 567 801 
знос 032 1 207 668 1 225 804 

Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040     
інші фінансові інвестиції 045 25 372 37 347 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7 675 5 839 
Відсрочені податкові активи 060 5 452 5 452 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Усього за розділом I 080 397 740 402 829 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ       
Запаси :       

виробничі запаси 100 11 659 16 651 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0 
незавершене виробництво 120 0 0 
готова продукція 130 0 0 
товари 140 9 709 7 228 

Векселі одержані 150     
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 28 101 31 897 



первісна вартість 161 45 489 50 602 
резерв сумнівних боргів 162 17 388 18 705 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 376 457 
за виданими авансами 180 2 011 11 409 
з нарахованих доходів 190     
із внутрішніх розрахунків 200     

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 145 132 
Поточні фінансові інвестиції 220     
Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 10 445 1 073 
в іноземній валюті 240 0 4 641 

Інші оборотні активи 250 2 470 5 550 
Усього за розділом II 260 64 916 79 038 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 270 11 6 
БАЛАНС 280 462 667 481 873 

  
 

 
  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ       
Статутний капітал 300 29 844 29 844 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 353 414 331 702 
Резервний капітал 340 314 314 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 8 217 43 210 
Неоплачений капітал 360     
Вилучений капітал 370     
Усього за розділом I 380 391 789 405 070 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ       
Забезпечення виплат персоналу 400 3 712 3 320 
Інші забезпечення 410 0 0 
Страхові резерви 415 0 0 
Частка перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420     
Усього за розділом II 430 3 712 3 320 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Довгострокові кредити банків 440 18 079 11 009 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 2 973 2 973 
Відсрочені податкові зобов'язання 460 0 0 
Інші довгострокові  зобов'язання 470 9 000 9 000 
Усього за розділом III 480 30 052 22 982 

 IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Короткострокові кредити банків 500     
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510   532 
Векселі видані 520     
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11 776 14 386 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 14 444 21 109 
з бюджетом 550 4 159 6 153 
з позабюджетних платежів 560 5 5 
зі страхування 570 1 195 1 106 
з оплати праці 580 2 700 2 758 
з учасниками 590 2 716 2 714 
із внутрішніх розрахунків 600     

Інші поточні зобов'язання 610 119 1 738 
Усього за розділом IV 620 37 114 50 501 

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 630 0 0 
БАЛАНС 640 462 667 481 873 
 

Звіт про фінансові результати 
за 9 місяців  2007р. 



Форма №2                      тис.грн. 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний  
період 

За попередній  
період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 333 694 302 897 
Податок на додану вартість 015 55 616 50 483 

Акцизний збір 020     
Страхові відшкодування 025     

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

послуг) 
035 278 078 252 414 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 261 806 207 692 
Валовий:       

прибуток 050 16 272 44 722 
збиток 055     

Інші операційні доходи 060 74 634 34 429 
Адміністративні витрати 070 6 188 5 550 
Витрати на збут 080     
Інші операційні витрати 090 59 589 42 345 
Фінансові результати від операційної діяльності:       

прибуток 100 25 129 31 256 
збиток 105     

Доход від участі у капіталі 110     
Інші фінансові доходи 120 100 159 
Інші доходи 130 9 933 33 341 
Фінансові витрати 140 1 332 8 091 
Витрати від участі у капіталі 150     
Інші витрати 160 8 504 33 951 

     
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:       

прибуток 170 25 326 22 714 
збиток 175     
Податок на прибуток від звичайної діяльності:  180 12 500 9 600 

Доход від податку на прибуток 185     
Фінансові результати від звичайної діяльності:       

прибуток 190 12 826 13 114 
збиток 195     
Надзвичайні:       

доходи 200     
витрати 205 39   
Податки з надзвичайного прибутку 210     
Чистий       
прибуток 220 12 787 13 114 
збиток 225     

    
    

     
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний період За попередній  
період 

Матеріальні затрати 230 21 694 21 694 
Витрати на оплату праці 240 25 383 25 383 
Відрахування на соціальні заходи 250 9 104 9 104 
Амортизація 260 23 968 23 968 
Інші операційні витрати 270 33 431 33 431 
Разом 280 113 580 113 580 
 
 
 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За попередній  

період 
Середньорічна кількість простих акцій 300 119 376 000 119 376 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 119 376 000 119 376 000 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 0,10712  0,10985  
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 0,10712  0,10985  



Дивіденди на одну просту акцію 340     
 

Фінансова звітність поручителя  
ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” 

 Б А Л А Н С (Ф.№1)   
 на  31 грудня  2006р.  тис.грн. 

Актив  Код рядка На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість  010 4171.0 3813.2 
первісна вартість 011 5014.5 5251.7 
знос 012 (843.5) (1438.5) 
Незавершене будівництво 020 - 224.1 
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 377553.5 355029.1 
первісна вартість 031 420823.7 425766.5 
знос 032 (43270.2) (70737.4) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 119669.2 - 

інші фінансові інвестиції 045 8679.3 21834.5 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050   
Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070 680.4 0 
Всього за розділом І 080 510753.6 380900.9 
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 3841.6 3588.5 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130   
товари 140 1828.4 2406.2 
Векселі одержані 150 9098.4  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чисто реалізаційна вартість 160 3104.0 5690.2 
первісна вартість 161 3104.0 5690.2 
резерв сумнівних боргів 162   
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 48830.7 29790.2 
за виданими авансами  180   
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200 44.5 61.9 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1340.9 887.5 
Поточні фінансові інвестиції 220  63771.5 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 6121.9 6322.8 
в іноземній валюті 240 409.2 23487.2 
інші оборотні активи 250   
Усього за розділом ІІ 260 74619.6 136006.0 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 367.9 915.2 
Баланс  280 585741.1 517822.1 
 
 

Пасив Код рядка На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 94000.0 94000.00 
Пайовий капітал 310   
Додатковий вкладений капітал 320 2979.5 2979.5 
Інший додатковий капітал 330 99849.8 372548.3 
Резервний капітал 340 144.4 612.7 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (56808.9) (34296.3) 
Неоплачений капітал 360   
Вилучений капітал 370   
Усього за розділом І 380 140164.8 435844.2 



ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   
Інші забезпечення  410   
Цільове фінансування 420   
Усього за розділом ІІ 430   
ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 52257.4 48884.0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   
Відстрочені податкові зобов’язання 460   
Інші довгострокові зобов’язання 470 3850.0 3850.0 
Усього за розділом ІІІ 480 56107.4 52734.0 
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 33760.0 25000.0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510   

Векселі видані 520   
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 289542.5 1096.2 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
З одержаних авансів 540   

З бюджетом 550 135.5 1766.6 
З позабюджетних платежів 560   
Зі страхування 570 234.5 428.4 
З оплати праці 580 573.4 846.7 
З учасниками 590   
Із внутрішніх розрахунків 600   
Інші поточні зобов’язання 610 65223.0 106.0 
Усього за розділом IV 620 389468.9 29243.9 
V. Доходи майбутніх періодів 630   
Баланс  640 585741.1 517822.1 
 

Звіт про фінансові результати 
                за 12 місяців 2006р.                    тис.грн. 

                                                                           Форма № 2   Код за ДКУД   1801003 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код рядка За звітний період За попередній 
період 

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

010 151830.5 106724.8 

Податок на додану вартість 015 25305.3 17276.4 
Акцизний збір 020   
Готельний збір 025   
Інші вирахування з доходу 030   
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 126525.2 89448.4 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 80797.3 55174.4 
Валовий:    
прибуток 050 45727.9 34274.0 
збиток 055   
Інше операційні доходи 060 2235.8 442.5 
Адміністративні витрати 070 8716.9 4769.1 
Витрати на збут 080 1078.1 773.8 
Інші операційні витрати 090 8146.7 6226.2 
Фінансові результати від операційної діяльності:    
прибуток 100 30022.0 22947.4 
збиток 105   
Дохід від участі в капіталі 110   
Інші фінансові доходи 120 141.9 12.6 
Інші доходи 130 759.9 3805.6 
Фінансові витрати 140 7685.1 16939.5 
Витрати від участі в капіталі 150   
Інші витрати 160 541.6 388.3 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

   

прибуток 170 22697.1 9437.8 
збиток 175   
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2698.8 72.6 
Фінансові результати від звичайної діяльності:    



прибуток 190 19998.3 9365.2 
збиток 195   
Надзвичайні:    
доходи 200   
витрати 205   
Податки з надзвичайного прибутку 210   
Чистий:    
прибуток 220 19998.3 9365.2 
збиток 225   

 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 17913.3 16552.9 
Витрати на оплату праці 240 15451.0 11148.7 
Відрахування на соціальні заходи 250 5532.8 4077.3 
Амортизація 260 26102.3 10499.9 
Інші операційні витрати 270 25592.9 18438.5 
Разом 280 90592.3 60717.3 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній 
період 

Середньорічна кількість простих акцій  300 376000000 376000000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 376000000 376000000 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  320 0.053 0,025 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту 
акцію 

330 0.053 0,025 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0,0 0,0 
 

Звіт про рух грошових коштів 
за 12 місяців  2006р.                                                            тис.грн. 

                                                                                   Форма №3                                   Код за ДКУД    1801004 
Стаття Код За звітний період За попередній період 

Надход-
ження 

Видаток  Надход-
ження 

Видаток  

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

 
 

010 
 

 
 

22697.1 

 
 
 

 
 

9365.2 

 
 
 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

 
020 

26102.3 Х 
 

12385.8 Х 
 

збільшення (зменшення) забезпечень 030     
збиток (прибуток) вiд нереалізованих курсових різниць  

040 
 16.2  3272.8 

збиток (прибуток) вiд неопераційної діяльності  
050 

360.2  3115.7  

Витрати на сплату відсотків 060 7685.1 Х 16939.5 Х 
Прибуток (збиток) від операційної дiяльностi до зміни в 
чистих оборотних активах 

 
070 

56108.1  38533.4  

Зменшення (збільшення): 
оборотних активів 

 
080 

25664.0   45927.8 

витрат майбутніх періодів 090  547.3  43561.7 
Збільшення (зменшення): 
поточних зобов'язань 

 
100 

 351465.0 302501.1  

доходів майбутнiх перiодiв 110     
Грошові кошти від операційної  діяльності 120  270240.2 251545.0  
Сплачені: відсотки 130 Х 70286.6 Х 3708.6 
податки на прибуток 140 Х 1174.5 Х 72.6 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150  341701.3 247763.8  
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 160     
Чистий рух коштiв від операційної діяльності 170  341701.3 247763.8  
II. Рух коштiв у результаті інвестиційної дiяльностi      

Реалізація: фінансових інвестицій 180 
 
 

343709.8 Х 2257.6 Х 

              необоротних активів 190 2111.2 Х  1128.9 Х  



              майнових комплексів 200     
Отримані: 
                відсотки 

 
210 

 
141.9 

 
Х 

 
34.5 

 
Х 

               дивіденди 220  Х   Х  
Інші надходження 230  Х   Х  
Придбання: 
             фінансових інвестицій 

 
240 

 
Х  

 
261323.6 

 
Х  

 
20553.9 

             необоротних активів 250 Х  3221.3 Х  236266.6 
             майнових комплексів 260 Х   Х   
Iншi платежі 270 Х   Х   
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 81418   253399.5 
Рух коштiв від надзвичайних подiй 290     
Чистий рух коштiв вiд інвестиційної діяльності  

300 
81418   253399.5 

III.Рух коштiв у результаті фінансової дiяльностi      
Надходження власного капіталу 310 295679.4 Х  11600.8 Х  
Отримані позики 320 60350.0 Х  19500.0 Х  
Інші надходження 330 0 Х  0 Х  
Погашення позик 340 Х  72483.4 Х  39072.8 
Сплачені дивіденди 350 Х   Х   
Iншi платежі 360 Х   Х   
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 283546.0   7972.0 
Рух коштiв від надзвичайних подiй 380     
Чистий рух коштiв вiд фінансової діяльності 390 283546.0   7972.0 
Чистий рух коштiв за звітний період 400 23262.7   13607.7 
Залишок коштiв на початок року 410 6531.1 Х  16866.0 Х  
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  

420 
16.2  3272.8  

Залишок коштiв на кінець року 430 29810.0 Х  6531.1 Х  
 

Звіт про власний капітал 
за 2006р.     тис.грн. 

                                                                                    Форма № 4                                     Код за ДКУД    1801005 
Стаття Код Статут-

ний 
капітал 

Пайо-
вий 

капітал 

Додатко-
вий 

вкладений 
капітал 

Інший до-
датковий 
капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нероз-
поділений 
прибуток 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилуче-
ний 

капітал 

Разом  

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

010 
94000.0  2979.5 99849.8 144.4 (56808.9)   140164.8 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

 
 

020 

         

Виправлення помилок 030          
Інші зміни 040          
Скоригований залишок на 
початок року 

 
 

050 

94000.0  2979.5 99849.8 144.4 (56808.9)   140164.8 

Переоцінка активів:           
Дооцiнка основних засобів  

060 
         

Уцінка основних засобiв  
070 

         

Дооцiнка незавершеного 
будівництва 

 
 

080 

         

Уцiнка незавершеного 
будiвництва 

 
090 

         

Дооцiнка нематерiальних 
активiв 

 
100 

         

Уцiнка нематерiальних 
активiв 

 
110 

         

 120          
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

 
 

130 

     19998.3   19998.3 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам           



(дивіденди) 140 
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

 
150 

         

Відрахування до 
резервного капіталу 

 
160 

    468.3    468.3 

 170          
Внески учасників: 
 
Внески до капіталу 

 
 

180 

 
 
 

   
 
272698.5 
 

     
 
272698.5 

Погашення заборгованості 
з капіталу 

 
 

190 

         

 200          
Вилучення капіталу: 
 
Викуп акцій (часток) 

 
 

210 

         

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

 
 

220 

         

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

 
 

230 

         

Вилучення частки в 
капіталі 

 
240 

         

Зменшення номінальної 
вартості 

 
250 

         

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодованих 
збитків 

 
 
 
 

260 

         

Безкоштовно отримані 
активи 

 
270 

         

Використ. прибутку  
попередніх звітних періодів

280      2514.3   2514.3 

Разом змін в капіталі 290    272698.5 468.3 22512..6   295679.4 
Залишок на кінець року 300 94000.0  2979.5 372548.3 612.7 (34296.3) 

 
  435844.2 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ 
                                                                                                                                        ВАТ “Кіровоградобленерго” 

          за 2004 рік                                                                       тис.грн. 
                                    Форма № 5                  Код за ДКУД 

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Групи нематеріальних активів Код 

рядка 
Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 
Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-

зації за рік 

Витрати від 
зменшення 

корисності за 
рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість  

знос Первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

зносу Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос Первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

зносу Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос 

               

Права користування природними ресурсами 010 
 

             

Права користування майном 020 
 

             
Права на знаки для товарів і послуг 
 

030 
 

             

Права на об’єкти промислової вартості 040 
 

             

Авторські та суміжні з ними права 050 
 

             

Гудвіл 060              

Інші нематеріальні активи 070 
 

64 35 393         74       457 109 
Разом  080 

 
64 35 393         74       457 109 

 
Із рядка 080 графа 14                вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності            (081) ______________________ 
                                                    вартість оформлених у заставу нематеріальних активів                                                   (082) ___________________ 
                                                    вартість створених підприємством нематеріальних активів                                             (083) ______________________ 
Із рядка 080 графа 5                  вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань              (084) ______________________ 

   Із рядка 080 графа 15                накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ________________ 

 
 

 

1801008 
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II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
Групи  

основних засобів 
Код 

рядка 
Залишок на 

початок року 
Надій-
шло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за рік 

Витрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік  

Інші зміни за 
рік 

Залишок на кінець 
року 

В тому числі 

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос Первісної 
(переоці-

неної) 
вартості 

зносу Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос Первіс
ної 

(перео
ці-

неної) 
вартос

ті 

зносу Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість  

знос Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду 

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос 

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

 
                 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 
 

                 

Будинки і споруди та 
передавальні пристрої 

120 
 930432 621407 6080     5499 3697 32182   19 71 931032 649963 

    

Машини та обладнання 130 
 

536093 450322 11286     1226 1097 11715   -25 -77 546128 460863     
Транспортні засоби 140 

 
40355 32800 1365     549 538 1753   5 5 41176 34020     

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 
 468 214 71     1 2 29       538 241 

    

Робоча і продуктивна худоба 160 
                           

    

Багаторічні насадження 170 
 

                              
Інші основні засоби 180 

 
                              

Бібліотечні фонди 190 
 

183 183 30     33 33 30       180 180     

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 
 19253 19248 6832     546 545 6710   51 177 25590 25590 

    

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 
                           

    

Природні ресурси 220 
 

                              
Інвентарна тара 230 

 
                              

Предмети прокату 240 
 

                              

Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 
 325 4 763         6       1088 10 

    

Разом 260 
 

1527109 112417 26427   7854 5912 52425  50 176 1545732 1170867     

Із рядка 260 графа 14         вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності     (261) _________________ 
                                             вартість оформлених у заставу основних засобів                                                                                                                 (262) _________________  
                                             залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)         (263) _________________15842 
                                             залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу                                                                 (264) _________________ 
                                             первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів                                                                    (265) _________________55550 
Із рядка 260 графа 5           вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                                                      (266) _________________ 
                                             вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду                                                                                                    (267) _________________ 

 Із рядка 260 графа 15        знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності                                                                           (268) _________________ 
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III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Найменування показника 

 
Код 

рядка 
 

За рік 
 

На кінець 
року 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 Капітальне будівництво 280 

 
3373 5064 

Придбання (виготовлення) основних 
засобів 

290 
 3801 236 

Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 

300 
 8814 2199 

Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

310 
 75   

Формування основного стада  320 
 

    
Інші 330 

 
6413 24 

Разом  340 
 

22476 7523 
IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Найменування показника 
 
 

Код 
 
 

За 
рік 

 
 

На кінець року 
 

Довгостр. 
 

поточні 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 А. Фінансові інвестиції за 

методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

 
350 

 

   
 

дочірні підприємства 360 
 

   
 спільну діяльність 370 

 
10 10   

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 

380 
       

акції  390 
 

      
облігації 400 

 
      

інші 410 
 

2977 12276 2328 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 

 
2987 12286 2328 

 
Із рядка 045 гр.4 Балансу        Інші довгострокові фінансові інвестиції   
                                                   відображені: 
                                                      за собівартістю                              (421) _____12276 
                                                      за справедливою вартістю           (422) _____ 
                                                      за амортизованою собівартістю  (423) _____ 
Із рядка 220 гр.4 Балансу        Поточні фінансові інвестиції відображені: 
                                                      за собівартістю                              (424) _____2328 
                                                      за справедливою вартістю           (425) _____  
                                                      за амортизованою собівартістю  (426) _____ 
 

 
 
 
 

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ 
Найменування показника 

 
Код 

рядка 
Дохо-

ди 
Витрати 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда ативів 
 

440 
 

  

Операційна курсова різниця 450 
 

  
Реалізація інших оборотних активів 460 

 
43 337 42 588 

Штрафи, пені, неустойки 
 

470 
 

6 951 270 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 

480 
     

Інші операційні доходи і витрати  490 
 

8 560 14 639 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: асоційовані підприємства 
 

500 
 

  

дочірні підприємства 510 
 

  
спільну діяльність 520 

 
  

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 
 

530 
 

  

Проценти 540 
 

  

Фінансова оренда активів 550   

Інші фінансові доходи і витрати 560 313 191 

Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 
     

Реалізація необоротних активів 580 
 

617 496 
Реалізація майнових комплексів 590 

 
    

Неопераціна курсова різниці 600 
 

    
Безоплатно одержані активи  610 

 
1 350   

Списання необоротних активів 620 
 

  2 362 
Інші доходи і витрати 630 

 
30 665 28 944 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)      (631) _________ 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними  
(бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами                                                         (632) 
________%                                                                                                  

VI. ГРОШОВІ КОШТИ 
Найменування показника 

 
Код рядка 

 
На кінець року 

 1 
 

2 
 

3 
 Каса  640 

 
2 

Поточний рахунок в банку 650 
 

2166 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 

 
  

Грошові кошти в дорозі  670 
 

14 
Еквіваленти грошових коштів 680 

 
  

Разом 690 
 

2182 
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено   (691) _____
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VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Види забезпечень Код 
ряд
ка 

Залишок 
забезпе-

чення 
на 

початок 
року 

Збільшення 
забезпечення 
протігом звітного 
періоду внаслідок 

Сума 
забезпе
чення, 

що 
викорис

тана 
протяго
м року  

Невикорис
тана сума 
забезпече
ння, що 

сторнован
а у 

звітному 
періоді 

Сума 
очікуваног

о від-
шкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною,  
що 

врахована 
при оцінці 
забезпече

ння  

Залишок 
забезпе-

чення 
на 

кінець 
року створен

ня  
забезпе
чення  

додатко
вих 

відрахув
ань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 
 

       

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 

720 
 

       

Забезп. витрат на викон. 
гарантійних зобов”язань 

730 
 

       

Забезпечення на 
реструктуризацію 

740 
 

       

Забезп. наст. витрат 
щодо обтяж. контрактів 
 витрат на викон. 
зобов’яз. щодо обтяж. 
контрактів 

750 
 

       

760        
770 

 
       

Резерв сумнівних боргів 775        

Разом 780        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ЗАПАСИ 
Найменування показника Код 

рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

Збільшення 
чистої вартості 

уцінка 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 Сировина і матеріали 800 

 
4875  

 
 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 
 

   
 

 

Паливо 820 550   
Тара і тарні матеріали 830 

 
132  

 
 

Будівельні матеріали 840 
 

   
 

 

Запасні частини 850 
 

3632  
 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 
 

   
 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 
 

   
 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 
 

107  
 

 
Незавершене виробництво 890 

 
   

 
 

Готова продукція 900     
Товари 910 7838   
Разом 920 17134   
Із рядка 920  графа 3 “Балансова вартість запасів” : 
  

Відображених за чистою вартістю 
реалізації 

921  

Переданих у переробку 922  
Оформлених у заставу 923  
Переданих на комісію 924  
Активи на відповідальному зберіганні 
– позабалансовий рахунок 02 

925  

IХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ    

Найменування показника № 
рядка 

Всього 
на 

кінець 
року 

В  т.ч.   за  cтроками   непогашення 
 
 

до 
3 місяців 

від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуг 

940 59956 32799 3249 23908 

Інша поточна дебіторська 
заботгованість 

950 193 193     

 
Найменування показника   № 

рядка 
       Сума 

                                           1     2             3 
Списано у звіт. році  безнадійної  дебітор. заборгован. 951  
Із рядків 940 і 950 гр. З заборгованість з пов’язаними 
сторонами 

952  
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 Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника № 
рядка 

Сума 

                                       1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат 960 110 
Визнано заборгованістю  винних осіб у звітному році 970 7 
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 103 

 
ХI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 576 

Заборгованість на кінець звітного року     

валова замовників 1120   

валова замовникам 1130   

з авансів отриманих 1140   

Сума затриманих коштів на кінець року 1150   

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 1160   

 
ХII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код 
рядка 

        
Сума 
 

                                                     1         2           3 
Поточний податок на прибуток 1210 6 623 
Відстрочені податкові активи : 
- на початок звітного року 

1220 26 032 

- на кінець звітного року 1225  
Відстрочені податкові зобов’язання : 
- на початок звітного року 

 
1230 

 
32 655 

- на кінець звітного року 1235   
Включено до звіту про фінанс.результати – усього 1240  
у тому числі 
- поточний податок на прибуток 

1241   

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 6 623 
- збільшення  (зменшення)відстрочених податкових зобов’язань 1243  
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250  
у тому числі 
- поточний податок на прибуток 

1251  

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  
- збільшення  (зменшення)відстрочених податкових зобов’язань 1253  
 
     
 
 
 

ХIII. Використання амортизаційних відрахувань 
 

Найменування показника   код 
рядка 

       Сума 

                                       1       2             3 
Нараховано за звітний рік 1300 52499 
Використано за рік - усього 1310 17026 
В тому числі на : 
Будівництво об’єктів 

1311 1998 

Придбання (виготовлення) та поліпшення основних 
засобів 

1312 15028 

               з них машини та обладнання 1313 15028 
Придбання (створення) нематеріальних активів 1314  
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  
 1316  
 1317  
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2005 рік 

ВАТ “Кіровоградобленерго”         тис.грн. 
     ФОРМА № 5   Код за ДКУД 1801008 

I. Нематеріальні активи  

Групи нематеріальних активів Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік 

Нарахо-
вано 

амртизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

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

Права користування природними ресурсами 010                           

Права користування майном 020                           

Права на знаки для товарів і послуг 030                           

Права на об'єкти промислової власності 040                           

Авторські та суміжні з ними права 050                           

Гудвіл 060                           

Інші нематеріальні активи 070 457 109 114         129       571 238 

Разом 080 457 109 114         129       571 238 

                   
Із рядка 080 графа 14:                   

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)   ;        
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)   ;        
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)   ;        

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

Із рядка 080 графа 15: накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо 
яких існує обмеження права власності  (085)   ; 
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ІІ. Основні засоби 

Групи основних засобів Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік 

Нарахо-
вано 

амртизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року В тому числі 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

одержані за фіна-
нсовою орендою 

передані в 
опера-тивну 

оренду 
первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100                                   
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110                                   

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 931032 649963 13850     14582 10720 21901   9038 1689 939338 662833         

Машини та обладнання 130 546128 460863 6391     2188 1991 8523   -9038 -1689 541293 465706         
Транспортні засоби 140 41176 34020 1885     1051 851 1768       42010 34937         
Інстументи, прилади, 
інвентар (меблі) 150 538 241 87     11 9 36       614 268         

Робоча і продуктивна 
худоба 160                                   

Багаторічні насадження 170                                   
Інші основні засоби 180                                   
Бібліотечні фонди 190 180 180 34     11 11 34       203 203         
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 25590 25590 4832     520 520 4832       29902 29902         

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210                                   

Природні ресурси 220                                   
Інвентарна тара 230                                   
Предмети прокату 240                                   
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 1088 10 1169         20       2257 30         

Разом 260 1545732 1170867 28248     18363 14102 37114       1555617 1193879         
                   
Із рядка 260 графа 14:                   

 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261)   ;  
 вартість оформлених у заставу основних засобів  (262)   ;  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) 14 191 ;  
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264)   ;  
 первісна (переоцінка) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) 159 013 ;  

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

 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267)   ;  
Із рядка 260 графа 15:  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності     (268)     
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

        

Найменування показника Код рядка За рік На кінець 
року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 10503 5425 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 11317 447 
Придбання (виготовл.) інших необоротних матеріал. 
активів 

300 5002 1247 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 114   
Формування основного стада 320     
Інші 330 1203 1 
Разом 340 28139 7120 
        

ІV. Фінансові інвестиції  

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгостр. поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі         

асоційовані підприємства 350       
дочірні підприємства 360       
спільну діяльність 370 10 10   

Б. Інші фінансові інвестиції в:         
частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 380       

акції 390       
облігації 400       
інші 410   15468 1351 

Разом (розд.А+розд.Б) 420 10 15478 1351 
        
Із р.45 гр.4 Балансу "Інші довгост.фін.інвес." відображені:    

за собівартістю  (421) 15 468 
за справедливою вартістю  (422)   

за амортизованою собівартістю  (423)   
Із р.220 гр.4 Балансу "Поточні фін. Інвестиції" відобр.    

за собівартістю  (424) 1 351 
за справедливою вартістю  (425)   

за амортизованою собівартістю  (426)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка 

Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда 
активів 440     

Операційна курсова різниця 450     
Реалізація інших оборотних активів 460 35 544 34 809 
Штрафи, пені, неустойки 470 3 384 194 
Утримання обєктів житлово-комунальної і соціально-

культурної при 480     

Інші операційні доходи і витрати 490 20 260 34 452 
у тому числі:                                          відрахування до 

резерву сумнівних боргів 491 X   

непродуктивні витрати і втрати 492 X   

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:        

асоційовані підприємства 500     
дочірні підприємства 510     
спільну діяльність 520     

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530     
Проценти 540     
Фінансова оренда активів 550     
Інші фінансові доходи і витрати 560 310 704 

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570     
Реалізація необоротних активів 580 380 305 
Реалізація майнових комплексів 590     
Неопераційна курсова різниця 600     
Безоплатно одержані активи 610 967   
Списання необоротних активів 620   4 303 
Інші доходи і витрати 630 19 579 14 919 

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

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

  
  

(632)  

VІ. Грошові кошти 

Найменування показника Код 
рядка На кінець року 

1 2 3 
Каса 640 13 
Поточний рахунок в банку 650 7180 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660   
Грошові кошти в дорозі 670 17 
Еквіваленти грошових коштів 680   
Разом 690 7210 
З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)   
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VІІ. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень Код рядка 

Залишок 
забезпе-
чення на 
початок 

року 

Збільшення забезпечення протягом 
звітного періоду внаслідок 

Сума забезпечення, 
що використана 
протягом року 

Невикористана сума 
забезпечення, що 

сторнована у звітному 
періоді 

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення   

Залишок 
забезпечення на 

кінець року створення забезпе-
чення 

додаткових 
відрахувань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710               

Забез. наступ. витрат на додаткове пенсійне заб. 720               

Забез. наступ. витрат на викон. гарантійних зоб. 730               

Забез. наступних витрат на реструктуризацію 740               

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750               

760               

770               

Резерв сумнівних боргів 775        

Разом 780        

 
VІІІ. Запаси 

Найменування показника Код рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка на рік  
збільшення 

чистої 
вартості 
реал.* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 5183     

Купівел. напівфабр. та комплек. вироби 810       
Паливо 820 920     
Тара і тарні матеріали 830 126     
Будівельні матеріали 840       
Запасні частини 850 5894     
Матеріали с/г призначення 860       
Тварини на вирощуванні 870       
МШП 880 116     
Незавершене виробництво 890       
Готова продукція 900       
Товари 910       
Разом 920 12239     
Із рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":    

відображених за чистою вартістю реалізації (921)   
переданих у переробку (922)   
оформлених у заставу (923)   
переданих на комісію (924)   
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925)   
* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"  
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ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код рядка Всього на 
кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 3 
місяців 

від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 
12 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 52875 12295 615 39965 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 204 204     
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)   
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (952)   

 
Х. Нестачі і втрати від псування цінносей 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 11 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 6 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 
кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 5 

 
ХІ. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 576 
Заборгованість на кінець звітного року     

валова замовників 1120   
валова замовникам 1130   
з авансів отриманих 1140   

Сума затриманих коштів на кінець року 1150   
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 1160   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХІІ. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 12 137 
Відстрочені податкові активи: 

1220   
на початок звітного року 
на кінець звітного року 1225 5 208 

Відстрочені податкові зобов'язання: 
1230   

на початок звітного року 
на кінець звітного року 1235 2 117 

Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240 9 046 
у тому числі: 

1241 12 137 
поточний податок на прибуток 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -5 208 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань 1243 2 117 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250   
у тому числі: 

1251   
поточний податок на прибуток 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252   
збільшення (зменшення) відстрочених податкових 

зобов'язань 1253   

 
ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 37243 
Використано за рік - усього 1310 17615 

в тому числі на: 
1311 10000 

будівництво об'єктів 
придбання (виготовлення) та 

поліпшення основних засобів 1312 7615 

з них машини та обладнання 1313 3685 
придбання (створення) нематеріальних 

активів 
1314   

погашення отриманих на капітальні 
інвестиції позик 1315   

  1316   
  1317   
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2006 рік 

                                                                                                                             ВАТ “Кіровоградобленерго”    тис.грн. 
     ФОРМА № 5  Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи  

Групи нематеріальних активів Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік 

Нарахо-
вано 

амртизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними ресурсами 010                           
Права користування майном 020                           
Права на знаки для товарів і послуг 030                           
Права на об'єкти промислової власності 040                           
Авторські та суміжні з ними права 050                           
Гудвіл 060                           
Інші нематеріальні активи 070 571 238           87       571 325 
Разом 080 571 238           87       571 325 
                   
Із рядка 080 графа 14:                   

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 
власності (081)   ;        

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)   ;        
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)   ;        

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

Із рядка 080 графа 15: 
накопичена амортизація нематеріальних активів, 
щодо яких існує обмеження права власності  (085)   ;        
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ІІ. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код 

рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік 

Нарахо-
вано 

амртизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року В тому числі 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

одержані за фіна-
нсовою орендою 

передані в опера-
тивну оренду 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

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

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 110                                   

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 939338 662833 12610     16642 12400 18761   102 -81 935408 669275         

Машини та обладнання 130 541293 465706 5184     3455 3298 7721   -102 81 542920 470048         
Транспортні засоби 140 42010 34937 2727     2422 2388 2012       42315 34561         
Інстументи, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 614 268 74     122 46 40       566 262         

Робоча і продуктивна 
худоба 160                                   

Багаторічні насадження 170                                   
Інші основні засоби 180                                   
Бібліотечні фонди 190 203 203 12         12       215 215         
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 29902 29902 4134     783 783 4134       33253 33253         

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210                                   

Природні ресурси 220                                   
Інвентарна тара 230                                   
Предмети прокату 240                                   
Інші необоротні 
матеріальні активи 250 2257 30 129         24       2386 54         

Разом 260 1555617 1193879 24870     23424 18915 32704       1557063 
120766

8         

                   
Із рядка 260 графа 14:                   

 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності  (261)   ;  
 вартість оформлених у заставу основних засобів  (262)   ;  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) 12 854 ;  
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264)   ;  
 первісна (переоцінка) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265) 171 700 ;  

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

 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267)   ;  
Із рядка 260 графа 15:  знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності     (268)     
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ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець 
року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 12672 7780 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 6969 1438 
Придбання (виготовл.) інших необоротних матеріал. 
активів 300 148 8 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 27 27 
Формування основного стада 320     

Інші 330 6809 347 
Разом 340 26625 9600 
        

ІV. Фінансові інвестиції  

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгостр. поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі         

асоційовані підприємства 350       
дочірні підприємства 360       
спільну діяльність 370       

Б. Інші фінансові інвестиції в:         
частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 380       

акції 390       
облігації 400       
інші 410 9904 25372   

Разом (розд.А+розд.Б) 420 9904 25372   
        
Із р.45 гр.4 Балансу "Інші довгост.фін.інвес." відображені:    

за собівартістю     (421)   
за справедливою вартістю    (422) 25 372 

за амортизованою собівартістю   (423)   
Із р.220 гр.4 Балансу "Поточні фін. Інвестиції" відобр.    

за собівартістю     (424)   
за справедливою вартістю    (425)   

за амортизованою собівартістю   (426)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда 
активів 440 62 245 48 911 

Операційна курсова різниця 450   1 935 
Реалізація інших оборотних активів 460 964 584 
Штрафи, пені, неустойки 470 8 117 225 
Утримання обєктів житлово-комунальної і соціально-культурної 

при 480     

Інші операційні доходи і витрати 490 53 164 46 167 
у тому числі:                                          відрахування до 

резерву сумнівних боргів 491 X   

непродуктивні витрати і втрати 492 X   

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:        

асоційовані підприємства 500     
дочірні підприємства 510     
спільну діяльність 520     

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 182 11 653 
Проценти 540 182 11 653 
Фінансова оренда активів 550     
Інші фінансові доходи і витрати 560     

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 87 558 87 595 
Реалізація необоротних активів 580 965 584 
Реалізація майнових комплексів 590     
Неопераційна курсова різниця 600     
Безоплатно одержані активи 610 1 017   
Списання необоротних активів 620   4 388 
Інші доходи і витрати 630 85 576 82 623 

Товарнообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами) (631)   ; 

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

  
  

(632)   % 
 

VІ. Грошові кошти   

Найменування показника Код рядка На кінець 
року 

1 2 3 
Каса 640 5 
Поточний рахунок в банку 650 10440 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660   
Грошові кошти в дорозі 670   
Еквіваленти грошових коштів 680   
Разом 690 10445 
З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, 
використання яких обмежено (691)   
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VІІ. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень Код рядка 
Залишок 

забезпечення 
на початок року 

Збільшення забезпечення протягом 
звітного періоду внаслідок Сума 

забезпечення, що 
використана 

протягом року 

Невикористана сума 
забезпечення, що 

сторнована у 
звітному періоді 

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення   

Залишок 
забезпечення на 

кінець року створення 
забезпечення 

додаткових 
відрахувань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710   3712         3712 

Забез. наступ. витрат на додаткове пенсійне заб. 720               

Забез. наступ. витрат на викон. гарантійних зоб. 730               

Забез. наступних витрат на реструктуризацію 740               

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750               

760               

770               

Резерв сумнівних боргів 775          

Разом 780  3712     3712 

 
 

VІІІ. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка на рік  
збільшення 

чистої 
вартості 
реал.* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 5679     
Купівел. напівфабр. та комплек. вироби 810       
Паливо 820 804     
Тара і тарні матеріали 830 124     
Будівельні матеріали 840       
Запасні частини 850 4929     
Матеріали с/г призначення 860       
Тварини на вирощуванні 870       
МШП 880 123     
Незавершене виробництво 890       
Готова продукція 900       
Товари 910 9709     
Разом 920 21368     
Із рядка 920 графа 3 "Балансова вартість запасів":    

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 11 659 
переданих у переробку (922)   
оформлених у заставу (923)   
переданих на комісію (924) 9 709 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925)   
* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"  

 
 

ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 3 
місяців 

від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 
12 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 940 45489 17795 3141 3655 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 145 145     
          
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 265 ; 
        
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (952)    
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Х. Нестачі і втрати від псування цінносей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 19 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970   
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців 
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072) 

980   

 

ХІ. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110   

Заборгованість на кінець звітного року     

валова замовників 1120   

валова замовникам 1130   

з авансів отриманих 1140   

Сума затриманих коштів на кінець року 1150   

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 
будівельними контрактами 

1160   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХІІ. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 15 848 

Відстрочені податкові активи: 
1220 

5 208 

на початок звітного року  

на кінець звітного року 1225 8 284 

Відстрочені податкові зобов'язання: 
1230 

2 117 

на початок звітного року  

на кінець звітного року 1235 2 832 

Включено до звіту про фінансові результати - усього 1240 13 487 

у тому числі: 
1241 

15 848 

поточний податок на прибуток  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів 1242 -3 076 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 1243 715 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250   

у тому числі: 
1251 

  

поточний податок на прибуток  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових 
активів 1252   

збільшення (зменшення) відстрочених податкових 
зобов'язань 1253   

 
 

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 32791 
Використано за рік - усього 1310 19688 

в тому числі на: 
1311 10540 

будівництво об'єктів 
придбання (виготовлення) та поліпшення 

основних засобів 1312 9148 

з них машини та обладнання 1313 4963 
придбання (створення) нематеріальних активів 1314   
погашення отриманих на капітальні інвестиції 

позик 
1315   

  1316   
  1317   
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ 
ВАТ  “Готель “Прем’єр Палац” 

   за 2006 рік         тис.грн. 
                                 Форма № 5                  Код за ДКУД 

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Групи нематеріальних активів Код 

рядка 
Залишок на 

початок року 
Надійшло 

 за рік 
Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік Нарахо-

вано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшен-

ня 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість  

Нако-
пичена 
амор-

тизація 

Первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

Нако-
пичена 
амор-

тизація 

Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

Нако-
пичена 
амор-

тизація 

Первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

Нако-
пичена 
амор-

тизація 

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

Нако-
пичена 
амор-

тизація 

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

Права користування природними ресурсами 010 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Права користування майном 020 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Права на знаки для товарів і послуг 
 

030 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Права на об’єкти промислової вартості 040 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Авторські та суміжні з ними права 050 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Гудвіл 060  
3814.6 

           
3814.6 

 

Інші нематеріальні активи 070 
 

 
1199.9 

 
843.5 

 
237.2 

     
595.0 

    
1437.1 

 
1438.5 

Разом  080 
 

 
5014.5 

 
843.5 

 
237.2 

     
595.0 

    
5251.7 

 
1438.5 

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

власності                                                                                                         (085) _____________________  
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I. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
Групи  

основних засобів 
Код 

рядка 
Залишок на 

початок року 
Надій-
шло за 

рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахо-
вано 

аморти-
зації за рік 

Витрати 
від змен-

шення 
корис-
ності за 

рік  

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

В тому числі 

Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос Первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

зносу Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос Первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

зносу Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість  

знос Одержані за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 
оперативну 

оренду 

Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос Первісна 
(перео-
цінена) 
вартість  

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 
 

              
 

  
 

 

Будинки.ю споруди та 
передавальні пристрої 

120 
 

301033.6 29752.5 492.4     14810.2    301526.0 44562.7  
 

  
 

 

Машини та обладнання 130 
 

59161.2 6713.7 924.5   578.7 363.8 4374.5    59507.0 10724.4  
 

  
 

 
Транспортні заоби 140 

 
2063.5 367.8 621.7   171.0 91.2 262.5    2514.2 539.1  

 
  

 
 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 
 

49293.8 5930.6 818.6   636.9 305.7 4905.6    49475.5 10530.5  
 

  
 

 

Робоча і продуктивна худоба 160 
 

              
 

  
 

 

Багаторічні насадження 170 
 

              
 

  
 

 
Інші основні засоби 180 

 
9271.6 505.6 177.7   152.4 35.1 986.9    9296.9 1457.4  

 
  

 
 

Бібліотечні фонди 190 
 

              
 

  
 

 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 
 

  4019.1   572.2 458.9 3382.2    3446.9 2923.3  
 

  
 

 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 
 

              
 

  
 

 

Природні ресурси 220 
 

              
 

  
 

 
Інвентарна тара 230 

 
              

 
  

 
 

Предмети прокату 240 
 

              
 

  
 

 

Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 
 

              
 

  
 

 

Разом  260 
 

420823.7 43270.2 7054.0   2111.2 1254.
7 

28721.9    425766.5 70737.4  
 

  
 

 

Із рядка 260 графа 14         вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності     (261) _________________ 
                                             вартість оформлених у заставу основних засобів                                                                                                                 (262) _____355029.1___  
                                             залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)         (263) _________________ 
                                             залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу                                                                 (264) ______2.5_________ 
                                             первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів                                                                    (265) ______617.4_______ 
Із рядка 260 графа 5           вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                                                      (266)  _________________ 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду                                                                                                                                                (267)  _____539.4_______  
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III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Найменування показника 

 
Код 

рядка 
 

За рік 
 

На кінець 
року 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 Капітальне будівництво 280 

 
224.1 
 

224.1 
 Придбання (виготовлення) основних 

засобів 
290 

 
  

Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 

300 
 

  

Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

310 
 

  

Формування основного стада  320 
 

  

Інші 330 
 

  

Разом  340 
 

224.1 224.1 

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 
Найменування показника 

 
 

Код 
 
 

За 
рік 

 
 

На кінець року 
 

Довгостр. 
 

поточні 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 А. Фінансові інвестиції за 

методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 
 

   
 

дочірні підприємства 360 
 

   
 спільну діяльність 370 

 
   

 Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 

380 
 

   
 

акції  390 
 

 832.6  
 облігації 400 

 
   

 інші 410 
 

262044.0 21001.9 63771.5 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 

 
262044.0 21834.5 63771.5 

 
 
Із рядка 045 гр.4 Балансу        Інші довгострокові фінансові інвестиції   
                                                   відображені: 
                                                      за собівартістю                              (421) _____ 
                                                      за справедливою вартістю           (422) _Х___  
                                                      за амортизованою собівартістю  (423) _____ 
Із рядка 220 гр.4 Балансу        Поточні фінансові інвестиції відображені: 
                                                      за собівартістю                              (424) _____ 
                                                      за справедливою вартістю           (425) __Х_  
                                                      за амортизованою собівартістю  (426) _____ 
 
                                       

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ 
Найменування показника 

 
Код 

рядка 
 

Дохо-
ди 

 

Витрати 
 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда ативів 
 

440 
 

 
2235.8 

 
 

Операційна курсова різниця 450 
 

 
 

 
 Реалізація інших оборотних активів 460 

 
 
 

 
 Штрафи, пені, неустойки 

 
470 

 
 
 

 
 Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення 
480 

 
 
 

 
 

Інші операційні доходи і витрати  490 
 

 8146.7 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 
 

500 
 

  

дочірні підприємства 510 
 

 
 

 
 спільну діяльність 520 

 
 
 

 
 В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
 

530 
 

141.9 
 

X 
 

Проценти 540 
 

X 
 

7685.1 
 Фінансова оренда активів 550  

 
 
 Інші фінансові доходи і витрати 560   

Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 
 

 
 

 
 

Реалізація необоротних активів 580 
 

 
 

 
 Реалізація майнових комплексів 590 

 
 
 

 
 Неопераціна курсова різниці 600 

 
  

Безоплатно одержані активи  610 
 

 
 

X 
 Списання необоротних активів 620 

 
X 
 

 
 Інші доходи і витрати 630 

 
759.9 541.6 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,  
роботами, послугами)                                                                                   (631) _________ 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послу) 
за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними 
сторонами                                                                                                       (632) ________%  

VI. ГРОШОВІ КОШТИ 
Найменування показника 

 
Код рядка 

 
На кінець року 

 1 
 

2 
 

3 
 Каса  640 

 
39.0 

Поточний рахунок в банку 650 
 

8587.2 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 
 

20200.0 
Грошові кошти в дорозі  670 

 
166.0 

Еквіваленти грошових коштів 680 
 

817.8 
Разом 690 

 
29810.0 

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



 52 

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Види забезпечень і резервів Код 

рядка 
Залишок 

на 
початок 

року 

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума очікуваного від-
шкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення  

Залишок  
на кінець 

року 

нараховано 
(створено)  

додаткові 
відрахуваня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710        
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 
зобов'язань 

730    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 
 

750 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 760 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  770        

Резерв сумнівних боргів 775 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Разом  780 
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VIII. ЗАПАСИ 
Найменування показника Код 

рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 Сировина і матеріали 800 

 
2221.0  

 
 
 Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 
810 

 
  

 
 
 

Паливо 820 
 

16.3  
 

 
 Тара і тарні матеріали 830 

 
  

 
 
 Будівельні матеріали 840 

 
  

 
 
 Запасні частини 850 

 
226.2  

 
 
 Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 

 
  

 
 
 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 
 

  
 

 
 

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 
 

1125.0  
 

 
 

Незавершене виробництво 890 
 

  
 

 
 Готова продукція 900 

 
  

 
 
 Товари 910 

 
2406.2  

 
 
 Разом 920 

 
5994.7  

 
 
 Із рядка 920 графа 3  

 
Балансова вартість запасів:  
відображених за чистою вартістю реалізації                                     (921) _________ 
                                   переданих у переробку                                 (922) _________ 
                                   оформлених у заставу                                  (923) _________ 
                                   переданих на комісію                                   (924) _________ 
Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02                         (925) _________ 
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” 

 
IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього 
на 

кінець 
року 

в т.ч. за строками непогашення 

До 3 
місяців 

від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

      

Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 
 

940 
 

5690.2 5690.2  
 

 
 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
 

950 
 

889.0 889.0  
 

 
 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (951) __________ 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)_________ 
   

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 
Найменування показника 

 
Код 

рядка 
 

Сума 
 

1 
 

2 
 

3 
 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 

 
960 

 
 
 Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 

 
970 

 
 
 

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

980 
 

 
 

 
XI. Будівельні контракти 

 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за  звітний рік 1110  
Заборгованість на кінець звітного року:   
валова замовників 1120  
валова замовникам 1130  
з авансів отриманих 1140  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160  
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XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код  
рядка 

Сума  

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 2698.8 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220  
на кінець звітного року 1225  
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230  
на кінець звітного року 1235  
Включено до Звіту про фінансові результати – усього 1240 2698.8 
у тому числі: поточний податок на прибуток  1241 2698.8 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243  
Відображено у складі власного капіталу – усього 1250  
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252  
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253  
 
XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 29316.9 
Використано за рік – усього 1310  
у тому числі на :будівництво об’єктів 1311  
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312  
з них машини та обладнання 1313  
придбання (створення) нематеріальних активів 1314  
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315  
 1316  
 1317  
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3. Інформація про облігації. 
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв 
рішення про розміщення. 
Протокол засідання Наглядової (Спостережної) ради ВАТ “Кіровоградобленерго” №36 від 25 грудня 2007р. 
 
3.2. Параметри випуску: 
Характеристика облігацій: іменні, відсоткові, забезпечені. 
Кількість облігацій: 120 000 (сто двадцять тисяч) штук. 
Номінальна вартість облігації: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок). 
Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок). 
Форма існування облігацій: бездокументарна. 
Серія облігацій: B. 
Порядкові номери: з 000 001 по 120 000 включно. 
3.3. Можливість обміну облігацій на акції емітента не передбачена. 
 
3.4. Наявність та вид забезпечення. 
Облігації випускаються з додатковим забезпеченням.  
Емітентом укладено Договір поруки з Відкритим акціонерним товариством “Готель “Прем’єр Палац” від 25.12.2007р. про 
забезпечення випуску облігацій ВАТ “Кіровоградобленерго”, який передбачає укладення договорів поруки між 
власниками облігацій та ВАТ Готель “Прем’єр Палац”. Згідно цього договору ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” зобов’язується 
здійснювати забезпечення випуску облігацій ВАТ “Кіровоградобленерго”, випущених на суму 120 000 000,00 грн. (сто 
двадцять мільйонів гривень 00 копійок) та в повному обсязі відповідати за виконання ВАТ “Кіровоградобленерго”  
зобов’язань перед власниками облігацій, які укладуть відповідний договір, а саме:  
-  виплату відсоткового доходу за облігаціями у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій; 
-  виплату номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку, визначеному в Проспекті емісії облігацій;  
- виплату вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій. 
Договір поруки, укладений між емітентом та ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” (поручителем), діє до повного виконання 
сторонами зобов’язань за цим договором. Власник облігацій набуває права вимоги до поручителя після закінчення 5 
(п’яти) робочих днів з моменту повного або часткового невиконання емітентом перерахованих вище зобов’язань за 
облігаціями перед власником облігацій. У разі часткового невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями 
власник облігацій вправі вимагати від поручителя виконання зобов’язань за договором поруки лише в частині 
невиконаних емітентом зобов’язань за облігаціями. Факт невиконання емітентом своїх зобов’язань за облігаціями перед 
власником повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, з пред’явленням відповідного документа 
поручителю (у разі невиплати відсоткового доходу та/або номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та 
строки визначені в цьому Проспекті, – відповідь емітента/платіжного агента, що підтверджує факт невиплати, на 
відповідне письмове звернення власника; у разі невиплати вартості облігацій при їх викупі у порядку та строки визначені 
в цьому Проспекті - відповідь емітента/андеррайтера, що підтверджує факт невиплати, на відповідне письмове звернення 
власника). У разі звернення власника облігацій до поручителя з вимогою про виконання зобов’язань, він повинен також 
підтвердити право власності на облігації у встановленому законодавством порядку, та/або підтвердити факт 
перерахування облігацій на емісійний рахунок емітента в депозитарії у разі погашення облігацій або їх викупу емітентом. 
Поручитель зобов’язаний виконати свої зобов’язання за облігаціями не пізніше ніж на 21 (двадцять перший) робочий 
день з моменту належного письмового звернення до нього  власника облігацій (включаючи день звернення). Під час 
розміщення договір поруки буде укладатись одночасно з договорами купівлі-продажу облігацій. Якщо власник облігацій 
придбав їх на вторинному ринку, то для укладення договору поруки  він може звернутися до ВАТ “Готель “Прем’єр 
Палац” (код ЄДРПОУ 21660999, зареєстроване Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 
13.08.2001р. №03859, перереєстроване 13.09.2004р. Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 
№10741050001000988, місцезнаходження  - 01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29), яке зобов’язане 
укласти відповідний договір поруки. Відносини контролю між емітентом та поручителем відсутні. 
 
3.5. Мета емісії облігацій: 100% відсотків коштів, залучених від емісії облігацій, будуть використані для здійснення 
інвестиційної діяльності в енергетиці, а саме: для будівництва підстанцій потужністю 150 кВ, 35/6-10 кВ, реконструкції 
підстанцій 35/6-10 кВ, будівництва ліній електропередач потужністю 35 кВ, а також виробництва електроенергії. 
Джерелом погашення облігацій і виплати доходів по облігаціям є кошти емітента, отримані від господарської діяльності 
після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. Кошти, залучені від розміщення облігацій, не будуть 
використані для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також не будуть використані для покриття 
збитків, пов’язаних з господарською діяльністю емітента. 
 
3.6. Права, що надаються власникам облігацій: 
Власники облігацій емітента мають право: отримувати номінальну вартість облігацій при погашені та відсотковий дохід, 
відповідно до встановлених строків, купувати та продавати облігації на вторинному ринку, подавати облігації до 
погашення в термін, вказаний в цьому проспекті, викупу облігацій, здійснювати інші операції, що не суперечать чинному 
законодавству та умовам емісії.  
 
3.7. Рівень рейтингової оцінки: кредитний рейтинг uaA- (попередній), прогноз кредитного рейтингу “стабільний”, 
дата визначення 14.02.2008р., кредитний рейтинг визначений ТОВ “Кредит-Рейтинг” (код за ЄДРПОУ 31752402). 
 
3.8. Порядок розміщення облігацій. 
Адреси місць, дати початку і закінчення  розміщення  облігацій. 
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Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу серед юридичних та фізичних осіб, резидентів і нерезидентів.  
Розміщення  облігацій  починається з 03 березня 2008 року і закінчується 01 червня 2008 року.  Розміщення облігацій 
здійснюється за письмовими заявками на придбання облігацій з наступним укладанням  договору купівлі-продажу. 
Під час розміщення облігацій емітент користується послугами андеррайтерів: 
 ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”, код за ЄДРПОУ 26410155. Адреса: 04073, Україна, м. Київ, Московський 

проспект, 6; 
 ЗАТ “Альфа-Банк”, код за ЄДРПОУ 23494714. Адреса: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. 

Розміщення облігацій буде проводитись за адресами андеррайтерів: 
 ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6; 
 ЗАТ “Альфа-Банк”: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. 

Розміщення облігацій вважається таким, що відбулось, у випадку розміщення будь-якої кількості облігацій. 
Можливість дострокового закінчення розміщення. В разі дострокового досягнення запланованого обсягу відкритого 
(публічного) розміщення облігацій, відкрите (публічне) розміщення облігацій припиняється за рішенням Наглядової 
(Спостережної) ради ВАТ “Кіровоградобленерго” та рішенням Наглядової (Спостережної) ради                                       
ВАТ “Кіровоградобленерго” затверджуються результати та звіт про результати відкритого (публічного) розміщення 
облігацій. 
Відомості про андеррайтерів, послугами яких користується емітент. 
Відкрите акціонерне товариство “Перший Інвестиційний Банк” (ліцензія серія АВ №189632 на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтингу, видана ДКЦПФР 23 
вересня 2006р.), який знаходиться за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6. Код ЄДРПОУ 26410155, МФО 
300506. Свідоцтво про державну реєстрацію №596135, видане Оболонською районною у м. Києві державною 
адміністрацією, дата проведення реєстрації: 20.06.1997р., номер реєстрації: 1 069 120 0000 001171. Тел. 468-27-72,  факс  
410-06-62. 
Закрите акціонерне товариство “Альфа-Банк” (ліцензія серія АВ №376925 на здійснення професійної діяльності на 
ринку цінних паперів: “Діяльність з торгівлі цінними цінними паперами - Андеррайтинг”, видана ДКЦПФР 12.10.2007р.), 
який знаходиться за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-56, факс (044) 499-10-35. 
Код за ЄДРПОУ 23494714. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №010229 видане Шевченківською районною у 
м. Києві державною адміністрацією 24.03.1993р. (номер запису 1 074 120 0000 003231).  
Емітентом укладено з ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” Договір про андеррайтинг №А 04/07 від 25.12.2007р. та з  метою 
ефективного врегулювання однорідних за змістом правовідносин укладено Договір про внесення змін №1 від 
11.02.2008р. про введення третьої сторони – ЗАТ “Альфа-Банк” до Договору про андеррайтинг №А 04/07 від 
25.12.2007р.,  а також 11.02.2008р. укладено Договір про внесення змін №2 до Договору про андеррайтинг №А 04/07 від 
25.12.2007р., де викладено нову редакцію договору андеррайтингу. 
Порядок оплати облігацій.  
Облігації зараховуються на рахунок емітента, відкритий в депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник 
повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після отримання повної оплати за облігації емітент 
надає депозитарію розпорядження про зарахування облігацій на рахунки власників, що придбали їх у ході розміщення. 
Право власності на облігації, придбані у ході розміщення, власник набуває з моменту їх зарахування на свій рахунок у 
зберігача. 
Під час розміщення облігацій емітент планує продавати їх за ціною, що визначається на кожний день відповідно до 
кон’юнктури ринку та доходності облігацій. 
Фактична ціна продажу облігації, яка розміщується, зазначається у договорі купівлі-продажу і не може бути нижче 
номінальної вартості облігації. 
Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України - гривні. 
При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного з емітентом, який представлений 
одним із андеррайтерів - ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”, ЗАТ “Альфа-Банк,”- договору купівлі-продажу облігацій 
шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок ВАТ “Кіровоградобленерго”, код ЄДРПОУ 23226362, за 
такими реквізитами: 
Р/р  № 260033865  в  ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”, МФО 300506. 
Покупець, який уклав договір купівлі-продажу облігацій, повинен сплатити 100% вартості облігацій у строк, що 
зазначений у цьому договорі, але не пізніше останнього дня відкритого (публічного) розміщення облігацій включно. 
Оплата за облігації здійснюється юридичними особами – за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після 
сплати податків, обов’язкових платежів та відсотків за банківський кредит, фізичними особами – за рахунок особистих 
коштів в національній валюті України. 
 
3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх 
вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення 
власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, 
у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу. 
Облігації обертаються вільно протягом всього строку їх обігу. 
Строк обігу облігацій починається після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій і 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій  та триває по  24 лютого  2013 року включно. 
Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію 
придбаних облігацій, укладати цивільно-правові договори відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у 
цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають 
чинному законодавству України та умовам емісії. 
За бажанням, протягом терміну обігу, власник облігацій має право надати облігації емітенту для їх викупу, а емітент 
зобов’язується прийняти їх для викупу, в порядку, зазначеному в цьому проспекті. Викуп здійснюється емітентом на дати 
викупу, вказані в цьому проспекті. Ціна викупу однієї облігації дорівнює її номінальній вартості.  Для здійснення викупу 
облігацій емітентом власник облігацій (далі – Продавець)  або належним чином уповноважена ним особа має у 



 57

визначений термін подати на адресу емітента заяву на продаж облігацій із зазначенням власного найменування (П.І.Б.), 
адреси, зазначенням уповноваженої особи, вказівки на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку 
заяву (статут підприємства, довіреність тощо), телефону, платіжних реквізитів, реквізитів рахунку у цінних паперах, 
кількості облігацій, що пропонуються для викупу, згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому ДКЦПФР 
проспекті емісії облігацій. 
Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосередньо за адресою андеррайтера: ВАТ “Перший 
Інвестиційний Банк”: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6.  
Дати подання емітенту заяв на продаж: 

Дата викупу Дата початку прийому заяв Дата закінчення прийому заяв 
02.03.2009  05.02.2009 09.02.2009 
01.03.2010   04.02.2010 08.02.2010 
28.02.2011  03.02.2011 07.02.2011 
27.02.2012  02.02.2012 06.02.2012 

     Заяви, які були  надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними. 
Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із 

Продавцями, які належним чином подали заяви на продаж облігацій.  
Для пред’явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 години дати викупу перераховує облігації в кількості, 

що вказана в заяві на продаж облігацій, на рахунок емітента в депозитарії. Після чого емітент протягом 2 (двох) 
банківських днів перераховує грошові кошти на рахунок Продавця. 
 
3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями. 
Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями.  
Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються емітентом  в національній валюті України (гривні)  через 
уповноваженого емітентом платіжного агента - ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» (договір про обслуговування емісії 
цінних паперів №О-05/07 від 25.12.2007р.) - за його місцезнаходженням: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 
6. У випадку, передбаченому останнім абзацом п. 3.10 цього проспекта, виплата відсотків здійснюється за 
місцезнаходженням емітента: Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15. 
Відсотки за  облігаціями  виплачуються  у наступні  строки: 

Відсотковий  
період 

Початок 
відсоткового 

періоду 

Кінець 
відсоткового 

періоду 

Дати виплати 
відсоткового доходу 

Тривалість 
відсоткового 
періоду, днів 

Розмір 
відсоткової 

ставки 

1 03.03.2008 01.06.2008 02.06.2008 - 04.06.2008 91 15% річних 
2 02.06.2008 31.08.2008 01.09.2008 - 03.09.2008 91 
3 01.09.2008 30.11.2008 01.12.2008 - 03.12.2008 91 
4 01.12.2008 01.03.2009 02.03.2009 - 04.03.2009 91 
5 02.03.2009 31.05.2009 01.06.2009 - 03.06.2009 91 Буде 

опублікована 
не пізніше 

30.01.2009р. 

6 01.06.2009 30.08.2009 31.08.2009 - 02.09.2009 91 
7 31.08.2009 29.11.2009 30.11.2009 - 02.12.2009 91 
8 30.11.2009 28.02.2010 01.03.2010 - 03.03.2010 91 
9 01.03.2010 30.05.2010 31.05.2010 - 02.06.2010 91 Буде 

опублікована 
не пізніше 

29.01.2010р. 

10 31.05.2010 29.08.2010 30.08.2010 - 01.09.2010 91 
11 30.08.2010 28.11.2010 29.11.2010 - 01.12.2010 91 
12 29.11.2010 27.02.2011 28.02.2011 - 02.03.2011 91 
13 28.02.2011 29.05.2011 30.05.2011 - 01.06.2011 91 Буде 

опублікована 
не пізніше 

28.01.2011р. 

14 30.05.2011 28.08.2011 29.08.2011 - 31.08.2011 91 
15 29.08.2011 27.11.2011 28.11.2011 - 30.11.2011 91 
16 28.11.2011 26.02.2012 27.02.2012 - 29.02.2012 91 
17 27.02.2012 27.05.2012 28.05.2012 - 30.05.2012 91 Буде 

опублікована 
не пізніше 

27.01.2012р. 

18 28.05.2012 26.08.2012 27.08.2012 - 29.08.2012 91 
19 27.08.2012 25.11.2012 26.11.2012 - 28.11.2012 91 
20 26.11.2012 24.02.2013 25.02.2013 - 27.02.2013 91 

Остання двадцята виплата здійснюється разом із погашенням – з 25 лютого 2013 р. по 27 лютого 2013 р. 
Якщо кінцева дата терміну сплати чергової відсоткової виплати припадає на святковий день або вихідний день, то 
виплата необхідної суми може бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним. 
Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, валюта, в якій здійснюється виплата 
відсоткового доходу. 

Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім, четвертим відсотковими періодами 
встановлена у розмірі – 15% річних. 

Розмір відсоткової ставки по відсотковим періодам з п’ятого по восьмий, з дев’ятого по дванадцятий, з тринадцятого 
по шістнадцятий, з сімнадцятого по двадцятий встановлюється за рішенням Наглядової (Спостережної) ради емітента           
(з оформленням відповідного протоколу засідання Наглядової (Спостережної) ради), виходячи з ринкової кон’юнктури, 
але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення 
про розмір відсоткової ставки за відповідним відсотковим періодом. 

 Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку на наступні періоди або підтвердити незмінність 
попередньої ставки в тому ж офіційному друкованому виданні ДКЦПФР, де був опублікований проспект емісії облігацій у 
наступні  строки (за умови чинності випуску облігацій на відповідну дату): 
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Порядковий номер періода Строк, до якого включно Емітент зобов’язується 
опублікувати   відсоткову  ставку    за  відповідним 
періодом 

П’ятий-восьмий 30.01.2009 
Дев’ятий-дванадцятий 29.01.2010 
Тринадцятий-шістнадцятий 28.01.2011 
Сімнадцятий-двадцятий 27.01.2012 

Метод обчислення  виплати доходу: 
Відсотки за облігацією сплачуються у визначені в цьому проспекті терміни  (всього 20 відсоткових періодів). 

Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до одної копійки за наступною формулою: 
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де: 
Pi         –     розмір відсоткового доходу за і-тим відсотковим періодом; 
N          –     номінальна вартість 1 облігації; 
і           –     порядковий номер відсоткового періоду;  і = 1,2,3……20. 
UAH%i  –     відсоткова ставка, встановлена за  і-тим відсотковим періодом;  і = 1,2,3……20. 
Тi           –     кількість днів у відсотковому періоді;  і = 1,2,3……20. 
Тy          –     фактична кількість днів у відповідному році. 

Виплати відсоткового доходу здійснюються у національній валюті України - гривні. 
Виплати відсоткового доходу здійснюються через платіжного агента ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”  на підставі 

зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення 
операційного дня, що передує дню початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається емітенту 
на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку 
відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання 
коштів при виплаті відсотків за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру 
на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування  коштів на банківські рахунки 
власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної виплати. Фізичні особи 
– власники облігацій повинні відкрити рахунок у банку для отримання відсоткових доходів за придбаними ними 
облігаціями емітента. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних  щодо банківського рахунку власника, 
належна сума депонується терміном на 1 місяць на рахунку №290100010865 у ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 
300506 і сплачується власнику за його особистим зверненням.  

Після закінчення одного місяця від дати завершення відповідної відсоткової виплати кошти, перераховані емітентом, 
але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 на поточний рахунок емітента. Подальшу 
виплату відсотків здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій. Відсотки по 
депонованим сумам не нараховуються та не виплачуються. Власник облігацій повинен подати заяву на виплату відсотків 
та документи, що ідентифікують такого власника. 
 
3.11. Порядок погашення облігацій. 
Адреси місць, дати початку і  закінчення  погашення  облігацій. 

Погашення облігацій здійснюється емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом 
платіжного агента – ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” - за його місцезнаходженням: Україна, 04073, м.Київ, Московський 
проспект, 6, а у випадку, передбаченому в цьому рішенні  у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення  - за 
місцезнаходженням емітента: Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15. 

Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 25 лютого 2013 р. по 27 лютого 2013 р. 
      Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який 
складається депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, через платіжного 
агента ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”. Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють 
переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента в 
депозитарії з 9 години до 13 години дати початку погашення. Погашення облігацій здійснюється шляхом перерахування 
коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків 
власників облігацій, що складений депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення.  
 
Можливість дострокового погашення емітентом випуску облігацій. 
       Емітент має право на дострокове погашення випуску облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску.  
Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймає Наглядова (Спостережна) рада емітента. 
 
Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення (дострокового погашення) випуску облігацій.  
У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату завершення погашення облігацій належні йому облігації зі 
свого особового рахунку в цінних паперах на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії або, якщо складений 
депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, 
то перераховані емітентом, але не виплачені кошти протягом одного місяця обліковуються на рахунку №290100010865 у 
ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”, МФО 300506. Протягом зазначеного терміну емітент через платіжного агента здійснює 
виплату власникам облігацій, які здійснили перерахування відповідної кількості облігацій на рахунок емітента в 
депозитарії. Виплата здійснюється протягом 3-х робочих днів після особистого звернення власника облігацій. Власник 
облігацій повинен подати заяву на погашення облігацій та документи, що ідентифікують такого власника. 
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Після закінчення одного місяця від дати завершення погашення облігацій кошти, перераховані емітентом, але не 
виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 у ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” на 
поточний рахунок емітента. Подальші розрахунки за облігаціями здійснює безпосередньо емітент за особистим 
зверненням власників облігацій. 

Відсотки по облігаціям та депонованим сумам за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не 
нараховуються та не виплачуються. 
 
3.12. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту. 

У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій,  
відсотковий дохід та/або погасити їх вартість в терміни та строки, обумовлені цим проспектом емісії, за зобов’язаннями 
емітента відповідає поручитель – ВАТ “Готель “Прем’єр Палац”, на умовах, що визначені п. 3.4. цього проспекта, а також 
договором поруки, укладеним ВАТ “Готель “Прем’єр Палац” з власником облігацій.        
 
4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій. 
Перша  емісія облігацій: 
Свідоцтво про реєстрацію випуску: №215/2/05 від 29 серпня 2005 р.; 
Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
Кількість: 5 000 (п’ять тисяч) відсоткових іменних облігацій; 
Номінальна вартість облігації: 1 000,00 грн.; 
Загальна сума випуску: 5 000 000 (П’ять мільйонів) гривень. 
Строк обігу облігацій – 3640 календарних днів (з 19 вересня 2005 року по 06 вересня 2015 року включно). 
Станом на 25.12.2007р. розміщено всі облігації. 
 

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента та кількість акцій, що перебувають у власності членів 
виконавчого органу емітента. 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада  Кількість акцій, штук  Частка в статутному капіталі  

Янішевський Микола Павлович Член правління 1 400 0,001173 % 

 
6. Перелік осіб, що мають у статному капіталі емітента частку, яка перевищує 10%  станом на 30 вересня 
2007 року: 
Назва підприємства Частка у статутному фонді підприємства,  % 
VS Energy International N.V. Netherlands 94,00 

 
7. Відомості про депозитарій. 
Депозитарій ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”, розташований за адресою 01032, м.Київ, вул. Вєтрова, 7Б. Ліцензія 
на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №189728 від 07.11.2006 р. від 07.11.2006 р., 
код ЄДРПОУ 24917996, свідоцтво про державну реєстрацію №15544 від 15.05.1997р., видане Шевченківською районною 
у м.Києві державною адміністрацією, тел./факс 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95. 
 
8. Дані  про відповідальних осіб: 
 
8.1. За інформацію яка міститься у проспекті емісії цінних паперів: 
Голова Правління – генеральний директор ВАТ “Кіровоградобленерго” –  Ніверчук Олександр Миколайович. 
Головний бухгалтер ВАТ “Кіровоградобленерго” –  Гончар Тетяна Іванівна. 
 
8.2. За проведення аудиту  емітента: 
2006р., 9 міс. 2007р.: ТОВ АК “ДК-Україна”, код ЄДРПОУ 32409677, м.Львів, вул. Володимира Великого, 16, тел/факс 
(0322) 41-71-72, 41-71-73, свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги, №3150, виданого за рішенням Аудиторської палати України від 27 лютого 2003 року №120. 
Сертифікат серії А №004124, виданий за рішенням Аудиторської палати України від 28 січня 2000 року №86, дата 
державної реєстрації: 26.02.2003р., зареєстрована  Виконком Львівської міської ради, номер запису в ЄДР: 1 415 120 0000 
008263. 
 
9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери 

емітента. 
ДП “Фондова  біржа  ПФТС”, код за ЄДРПОУ 21672206, адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. 
 
10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені  облігації емітента. 
ДП “Фондова  біржа  ПФТС”,  код за ЄДРПОУ 21672206, адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31. Облігації  попереднього  
випуску   пройшли  процедуру  лістингу  та  30  листопада 2007 року  включені  до  Котирувального  Списку  ПФТС 2  
рівня  лістингу. 
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Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за 
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть 
особи, що підписали ці документи. 
 
 
Голова Правління - генеральний директор  
ВАТ “Кіровоградобленерго”                   Ніверчук О.М. 
 
Головний бухгалтер 
ВАТ “Кіровоградобленерго”                                                                                                  Гончар Т.І.      
 
 
 
Директор по аудиту АК “ДК-Україна”                                                                              Романюк М.В. 
в частині звітності за 2006р.,  
9 міс. 2007р. 
 
 
 
 
 
 
Голова Правління ВАТ “Перший Інвестиційний Банк”                                                          Малкін О.О.  
 
 
 
 
Голова Правління ЗАТ “Альфа-Банк”           Волков А.В. 
 


