
Титульний аркуш 
 

  

  25.06.2019   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 1/2019   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 

року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Директор       Бiда Дмитро Анатолiйович 

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

  

          

  

  

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   16459456 

  

4. Місцезнаходження   01135, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, вул. Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв. 71 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   (044) 462-50-20, 462-50-24 

  

6. Адреса електронної пошти   info@dextrum.com.ua 

  

7. Дата та рішення наглядової ради 

емітента, яким затверджено річну 

інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента 

(за наявності) 

  жоден із зазначених 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового 

ринку 

  ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  http://16459456.smida.gov.ua/   25.06.2019 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента   | X | 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності     

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах     

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря     

5. Інформація про рейтингове агентство     

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента     

7. Судові справи емітента   | X | 

8. Штрафні санкції емітента   | X | 

9. Опис бізнесу   | X | 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

  | X | 

1) інформація про органи управління     

2) інформація про посадових осіб емітента   | X | 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X | 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X | 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 

    

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | X | 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X | 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X | 

2) інформація про розвиток емітента   | X | 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: 

  | X | 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

  | X | 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків 

  | X | 

4) звіт про корпоративне управління:   | X | 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X | 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

  | X | 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

  | X | 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X | 

інформація про наглядову раду     

інформація про виконавчий орган     

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X | 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X | 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

    

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X | 

повноваження посадових осіб емітента   | X | 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 

типу та/або класу належних їм акцій 

  | X | 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

    

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також 

прав та обов’язків акціонерів (учасників) 

  | X | 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 

  | X | 

1) інформація про випуски акцій емітента   | X | 

2) інформація про облігації емітента     



3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом     

4) інформація про похідні цінні папери емітента     

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів     

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду     

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

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

будівництва) 

    

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого 

емітента 

    

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента 

    

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів 

    

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

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

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

  | X | 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами     

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   | X | 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)   | X | 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X | 

3) інформація про зобов’язання емітента   | X | 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції     

5) інформація про собівартість реалізованої продукції     

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X | 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

    

26. Інформація вчинення значних правочинів     

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість     

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 

та обставини, існування яких створює заінтересованість 

    

29. Річна фінансова звітність   | X | 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

    

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

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

    

32. Твердження щодо річної інформації   | X | 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента 

    

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, 

які здійснюють контроль над емітентом 

    

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 

    

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій     

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:     

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

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

    

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань 

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

у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

    

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

    

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів 

та інших активів на кінець звітного періоду 

    

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

    

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

    

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів     

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів     

41. Основні відомості про ФОН     

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН     



43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН     

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН     

45. Правила ФОН     

46. Примітки 

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ. дiяльнiсть Товариства 

лiцензуванню не пiдлягає. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. 

Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб на кiнець звiтного перiоду (в балансi стр.1030 

"Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" облiковуються "iншi iнвестицiї"). - Iнформацiю щодо посади 

корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про 

рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, 

випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. - Iнформацiя про юридичних осiб, якi володiють 

10% та бiльше акцiй емiтента не надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, 

дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких 

пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. - Iнформацiя про 

викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, 

т.щ. Товариство акцiй не викупало та не продавало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних 

видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не 

займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води, а також тому що у Товариства дохiд (виручка) менше нiж 5 млн.грн. - 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, 

тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний 

перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у Товариства таких подiй за звiтний перiод не 

виникало. - Вiдомостi про особливу iнформацiю не надається, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний 

перiод не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, тому такi цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя 

про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв 

сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi 

облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 

ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 

Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати ФОН. - Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) не надається, т.щ. Товариство не випускало таких цiнних паперiв 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 20.01.1995 

4. Територія (область)* 80000 - м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 750,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 41.20, 

Знесення 43.11, Пiдготовчi роботи на будiвельному 

майданчику 43.12 

  

10. Банки, що обслуговують емітента: 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

АТ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" 

2) МФО банку 322540 

3) поточний рахунок 2600011035 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

рахунок не вiдкривався 

5) МФО банку рахуно 

6) поточний рахунок рахунок не вiд 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



16. Судові справи емітента 
 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 

справи 

1 № 826/17128/17 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД міста 

КИЄВА 

Центральне 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві 

Приватне акціонерне 

товариство «Агро» 

- ВСТАНОВИВ: 

 

Центральне 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві 

звернулось до 

Окружного 

адміністративного 

суду м.Києва з 

позовом до 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро» 

про стягнення 

заборгованості у 

розмірі 8 288,34 грн. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

27.12.2017 р. 

відкрито спрощене 

провадження у 

справі та 

запропоновано 

відповідачу у 

п’ятнадцятиденний 

строк з дня 

отримання ухвали 

про відкриття 

провадження у 

справі подати до 

суду відзив на 

позовну заяву, 

оригінали і 

Надіслано судом: 

03.04.2018. 

Зареєстровано: 

04.04.2018. 

Оприлюднено: 

06.04.2018 



належним чином 

засвідчені копії 

документів, на 

підставі яких він діє. 

 

Свої вимоги позивач 

обґрунтовує тим, що 

у відповідача 

утворилась 

заборгованість у 

зазначеному розмірі 

з відшкодування сум 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, яка 

відповідачем у 

встановлені 

законодавством 

строки погашена не 

була. 

 

Відповідач у 

визначений судом 

строк відзив на 

позовну заяву не 

надав, заяву про 

визнання позову 

також суду не 

надіслав. 

 

Розглянувши 

адміністративний 

позов та додані до 

нього матеріали, 

всебічно і повно 

з’ясувавши всі 

фактичні обставини, 

на яких ґрунтується 

позов, об’єктивно 

оцінивши докази, які 

мають юридичне 



значення для 

розгляду справи і 

вирішення спору по 

суті, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва, 

встановив наступне. 

 

 

Приватне акціонерне 

товариство «Агро» 

зареєстровано в 

Центральному 

об’єднаному 

управлінні 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві як 

платник внесків на 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування та як 

платник єдиного 

внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та 

відповідно до 

положень Закону 

України від 26 

червня 1997 року № 

400/97-ВР «Про збір 

на обов’язкове 

державне пенсійне 

страхування» і 

Прикінцевих 

положень вказаного 

Закону, несе 

обов’язок щодо 

покриття витрат на 

виплату і доставку 

пенсій, призначених 



відповідно до статті 

13 Закону України 

«Про пенсійне 

забезпечення» до 

досягнення 

працівниками 

пенсійного віку, 

передбаченого 

статтею 12 цього 

Закону. 

 

Пенсійним фондом 

сплачуються пенсії, 

які призначені на 

підставі ст. 13 

Закону України 

«Про пенсійне 

забезпечення», 

фізичним особам, що 

працювали за 

Списками № 1 та № 

2. 

 

Відповідно до ст. 1 

Закону України 

«Про збір на 

обов'язкове 

державне пенсійне 

страхування» від 

26.06.1997 N 

400/97-ВР 

платниками збору на 

обов'язкове 

державне пенсійне 

страхування, є, 

зокрема, суб'єкти 

підприємницької 

діяльності незалежно 

від форм власності, 

їх об'єднання, 

бюджетні, 



громадські та інші 

установи та 

організації, 

об'єднання громадян 

та інші юридичні 

особи, а також 

фізичні особи - 

суб'єкти 

підприємницької 

діяльності, які 

використовують 

працю найманих 

працівників. 

 

Для вказаних 

платників збору, 

крім тих, які є 

платниками 

фіксованого 

сільськогосподарськ

ого податку, згідно 

пункту 1 статті 2 

Закону України “Про 

збір на обов'язкове 

державне пенсійне 

страхування”, 

об'єктом 

оподаткування є 

також фактичні 

витрати на виплату і 

доставку пенсій, 

призначених 

відповідно до 

пунктів “б” - “з” 

статті 13 Закону 

України “Про 

пенсійне 

забезпечення” від 

05.11.1991 

№1788-ХІІ до 

досягнення 



працівниками 

пенсійного віку, 

передбаченого 

статтею 26 Закону 

України “Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування” від 

09.07.2003 

№1058-ІV. 

 

Статтею 13 Закону 

України “Про 

пенсійне 

забезпечення” 

визначено категорії 

працівників, які 

мають право на 

пенсію за віком на 

пільгових умовах. 

Так, на пільгових 

умовах мають право 

на пенсію за віком, 

незалежно від місця 

останньої роботи: 

 

- п.“а” працівники, 

зайняті повний 

робочий день на 

підземних роботах, 

на роботах з 

особливо 

шкідливими і 

особливо важкими 

умовами праці, - за 

списком № 1 

виробництв, робіт, 

професій, посад і 

показників, 

затверджуваним 

Кабінетом Міністрів 



України, і за 

результатами 

атестації робочих 

місць; 

 

- п.“б”-“з”, зокрема 

працівники, зайняті 

повний робочий день 

на інших роботах із 

шкідливими і 

важкими умовами 

праці, - за списком 

№ 2 виробництв, 

робіт, професій, 

посад і показників, 

затверджуваним 

Кабінетом Міністрів 

України, і за 

результатами 

атестації робочих 

місць тощо. 

 

Згідно пункту 2 

розділу XV 

“Прикінцеві 

положення” Закону 

України “Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування” 

пенсійне 

забезпечення 

застрахованих осіб, 

які працювали або 

працюють на 

підземних роботах, 

на роботах з 

особливо 

шкідливими і 

особливо важкими 

умовами праці за 



списком №1 та на 

інших роботах із 

шкідливими і 

важкими умовами 

праці за списком №2 

виробництв, робіт, 

професій, посад і 

показників, 

затверджених 

Кабінетом Міністрів 

України, та за 

результатами 

атестації робочих 

місць, на посадах, 

що дають право на 

призначення пенсії 

за віком на пільгових 

умовах або за 

вислугу років, які 

відповідно до 

законодавства, що 

діяло раніше, мали 

право на пенсію на 

пільгових умовах 

або за вислугу років, 

здійснюється згідно 

з окремим 

законодавчим актом 

через професійні та 

корпоративні фонди. 

 

До запровадження 

пенсійного 

забезпечення через 

професійні та 

корпоративні фонди 

особам, зазначеним в 

абзаці першому 

цього пункту, пенсії 

призначаються за 

нормами цього 



Закону в разі 

досягнення 

пенсійного віку та 

наявності трудового 

стажу, 

передбаченого 

Законом України 

“Про пенсійне 

забезпечення”. У 

цьому випадку 

розміри пенсій 

визначаються 

відповідно до статті 

27 та з урахуванням 

норм статті 28 цього 

Закону. 

 

При цьому 

зберігається порядок 

покриття витрат на 

виплату і доставку 

цих пенсій, що діяв 

до набрання 

чинності цим 

Законом. 

 

Підприємства та 

організації з коштів, 

призначених на 

оплату праці, 

вносять до 

Пенсійного фонду 

плату, що покриває 

фактичні витрати на 

виплату і доставку 

пенсій особам, які 

були зайняті повний 

робочий день на 

підземних роботах, 

на роботах з 

особливо 



шкідливими і 

особливо важкими 

умовами праці за 

списком № 1 

виробництв, робіт, 

професій, посад і 

показників, 

затверджених 

Кабінетом Міністрів 

України, крім тих, 

що були 

безпосередньо 

зайняті повний 

робочий день на 

підземних роботах 

(включаючи 

особовий склад 

гірничорятувальних 

частин) з видобутку 

вугілля, сланцю, 

руди та інших 

корисних копалин, 

на будівництві шахт 

та рудників за 

списком робіт і 

професій, 

затвердженим 

Кабінетом Міністрів 

України, починаючи 

з дня набрання 

чинності цим 

Законом, у розмірі 

20% з наступним 

збільшенням її 

щороку на 10 

відсотків до 

100-відсоткового 

розміру 

відшкодування 

фактичних витрат на 

виплату і доставку 



цих пенсій до 

набуття права на 

пенсію за віком 

відповідно до цього 

Закону. 

 

Відповідно до 

Закону України “Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування” та 

Закону України “Про 

збір на обов'язкове 

державне пенсійне 

страхування” 

розроблена 

Інструкція про 

порядок обчислення 

і сплати 

страхувальниками та 

застрахованими 

особами внесків на 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування до 

Пенсійного фонду 

України, 

затверджена 

постановою 

правління 

Пенсійного фонду 

України від 

19.12.2003 №21-1 

(зареєстровано в 

Міністерстві юстиції 

України 16.01.2004 

за №64/8663) (далі - 

Інструкція). 

 

Ця Інструкція 

визначає процедуру 



стягнення 

заборгованості зі 

сплати внесків на 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування (далі - 

страхові внески), 

сплати збору на 

обов'язкове 

державне пенсійне 

страхування з 

окремих видів 

господарських 

операцій та інших 

платежів до 

бюджету Пенсійного 

фонду України, 

нарахування і сплати 

фінансових санкцій 

та пені, а також 

відшкодування 

підприємствами 

витрат Пенсійного 

фонду України на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах. 

 

Відповідно до 

пункту 6.1 Інструкції 

відшкодуванню 

підлягають витрати 

Пенсійного фонду на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

України “Про 



загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування”. 

 

Розмір сум до 

відшкодування на 

поточний рік 

визначається 

відділами 

надходження 

доходів органів 

Пенсійного фонду 

України щорічно у 

розрахунках 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, 

призначених 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

(згідно з додатками 6 

та 7), які 

надсилаються 

підприємствам до 

20-го січня 

поточного року та 

протягом 10 днів з 

новопризначених 

(перерахованих) 

пенсій (п.6.4 

Інструкції). 

 

Як передбачено 

пунктом 6.7 

Інструкції, 

підприємства 

щомісяця до 25-го 

числа вносять до 

Пенсійного фонду 



зазначену в 

повідомленні 

місячну суму 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах. 

Суми фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пільгових 

пенсій за період з 

дати призначення 

пенсії до дати 

складання 

розрахунку 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, 

призначених 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону, 

сплачуються 

одночасно із 

оплатою фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пільгових 

пенсій за перший 

поточний місяць. 

 

Аналіз викладених 

норм свідчить про 

те, що у позивача 

підстави для 

пред'явлення 

відповідних 

позовних вимог про 

стягнення з 

відповідача 

щомісячних 



фактичних витрат на 

виплату і доставку 

пільгових пенсій 

виникають з 

наступного дня після 

25 числа в разі 

невиконання 

відповідачем свого 

обов'язку по 

добровільному 

внесенню до 

Пенсійного фонду 

України зазначених 

в повідомленні 

місячних сум таких 

витрат. 

 

Суми фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пільгових 

пенсій за період з 

дати призначення 

пенсії до дати 

складання 

розрахунку 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, 

призначених 

відповідно до 

частини другої 

Прикінцевих 

положень Закону, 

сплачуються 

одночасно із 

оплатою фактичних 

витрат на виплату та 

доставку пільгових 

пенсій за перший 

поточний місяць. 

 



Позивачем на адресу 

відповідача 

надіслано 

розрахунки 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

України “Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування” в 

частині пенсій, 

призначених 

відповідно до 

пунктів “б”-“з” 

статті 13 Закону 

України “Про 

пенсійне 

забезпечення” за 

Списком № 1 за 

період з 01.06.2017 

р. по 27.09.2017 р., 

що становить 8 

288,34 грн. 

 

Позивачем в 

підтвердження 

зазначеного надано 

суду розрахунки 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій та 

розрахунок 

заборгованості. 

 

Відповідно до ч. 1 

ст. 77 Кодексу 



адміністративного 

судочинства України 

кожна сторона 

повинна довести ті 

обставини, на яких 

ґрунтуються її 

вимоги та 

заперечення, крім 

випадків, 

встановлених 

статтею 78 цього 

Кодексу. 

 

Доказів, які 

спростовували б 

доводи позивача, 

відповідач суду не 

надав. 

 

Враховуючи те, що 

відповідачем у 

встановлений судом 

строк та станом на 

день розгляду 

справи не надано 

відзиву на позов та 

не спростовано 

доводів позивача 

щодо наявності 

заборгованості, суд 

приходить до 

висновку, що 

позовні вимоги є 

обґрунтованими, а 

надані позивачем 

докази є достатніми 

для прийняття 

рішення по справі в 

порядку спрощеного 

позовного 

провадження про 



задоволення 

адміністративного 

позову. 

 

Враховуючи 

наведене, керуючись 

ст.ст. 77, 250, 263 

Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд м. Києва, - 

2 № 826/5049/15 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

КИЄВА 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- ВСТАНОВИВ: 

 

В провадженні 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва 

перебувала 

адміністративна 

справа за позовом 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі м. Києва до 

Приватного 

акціонерного 

товариства "Агро" 

про стягнення 

заборгованості в 

розмірі 33 501, 42 

грн. 

 

Постановою 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

22.04.2015р. позов 

задоволено 

Дата набрання 

законної сили: 

19.04.2018 



повністю. Стягнуто з 

Закритого 

акціонерного 

товариства "Агро" 

(адреса: 01135, 

м.Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв.71, код 

ЄДРПОУ 16459456) 

прострочену 

заборгованість по 

відшкодуванню 

витрат на виплату та 

доставку  пільгових 

пенсій (список № 2) 

в розмірі 33 501 грн. 

42 коп. (тридцять 

три тисячі п'ятсот 

одна грн. 42 коп.) на 

користь Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва. 

Стягувач - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

(адреса: 01054, м. 

Київ, вул. 

Воровського, 29, код 

ЄДРПОУ 26087323). 

 

На виконання 

вищезазначеної 

постанови 

18.07.2017р. видано 

виконавчий лист. 

 



10.04.2018р. 

Центральним 

об'єднаним 

управлінням 

Пенсійного Фонду 

України подано 

заяву про заміну 

сторони виконавчого 

провадження, а саме 

стягувача по 

виконавчому листу. 

 

В обґрунтування 

поданої заяви 

посилається на те, 

що відповідно до п. 

1 та додатку 1 

Постанови КМУ від 

16.12.2015р. № 1055 

"Деякі питання 

функціонування 

територіальних 

органів Пенсійного 

фонду України" 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі м.Києва 

реорганізоване 

шляхом злиття в 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

Однак, державним 

виконавцем було 

винесено 

повідомлення про 

повернення 

виконавчого 



документу стягувачу 

без прийняття до 

виконання від 

06.10.2017р. 

підставою прийняття 

якого є те, що 

стягувачем у 

виконавчому листі 

зазначено 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва, а 

заява про відкриття 

виконавчого 

провадження подана 

Центральним 

об'єднаним 

управлінням 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві. 

 

Ухвалою  

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва  

від 16.04.2018р. 

заяву призначено до 

розгляду. 

 

Проаналізувавши 

подану заяву, суд 

прийшов до 

висновку щодо 

можливості перейти 

до подальшого 

розгляду заяви 

Центрального 

об'єднаного 



управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження, а саме 

стягувача по 

виконавчому листу в 

порядку письмового 

провадження. 

 

Розглянувши заяву 

та надані документи, 

суд зазначає 

наступне. 

 

З матеріалів справи 

вбачається, що 

Головним 

державним 

виконавцем 

Шевченківського 

районного відділу 

державної 

виконавчої служби 

міста Києва 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

місті Києві 

розглянуто заяву 

щодо примусового 

виконання 

виконавчого листа 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва 

826/5049/15 

виданого 18.07.2017 

року та прийнято 

повідомлення про 



повернення 

виконавчого 

документу стягувачу  

без прийняття до 

виконання від 

06.10.2017р. 

Повідомлення 

прийнято на підставі 

пункту 6 частини 4 

статті 4 Закону 

України "Про 

виконавче 

провадження", а 

саме заяву про 

відкриття 

виконавчого 

провадження подано 

особою, яка не є 

стягувачем за 

виконавчим 

документом. 

 

Одночасно, судом 

встановлено, що 

відповідно до пункту 

1 додатка 1 до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 16 грудня 2015 

року №1055 "Деякі 

питання 

функціонування 

територіальних 

органів Пенсійного 

фонду України" 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському  

районі міста Києва 

реорганізоване 



шляхом злиття в 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Таким чином, судом 

встановлено, що 

заявник - 

Центральне 

об'єднане 

Управління 

Пенсійного фонду 

України у місті 

Києві є 

правонаступником 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва. 

 

Відповідно до статті 

379 КАС України, у 

разі вибуття однієї із 

сторін виконавчого 

провадження за 

поданням 

державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 

розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 

Суд розглядає 



питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 

десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 

розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

Ухвалу суду за 

результатами 

вирішення питання 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження може 

бути оскаржено в 

порядку, 

встановленому цим 

Кодексом. 

 

Положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 

виконавчому листі 



до відкриття 

виконавчого 

провадження. 

 

Частиною 5 статті 15 

Закону України "Про 

виконавче 

провадження" від 02 

червня 2016 року 

встановлено, що у 

разі вибуття однієї із 

сторін виконавець за 

заявою сторони, а 

також заінтересована 

особа мають право 

звернутися до суду із 

заявою про заміну 

сторони її 

правонаступником. 

Для 

правонаступника усі 

дії, вчинені до його 

вступу у виконавче 

провадження, є 

обов'язковими тією 

мірою, якою вони 

були б 

обов'язковими для 

сторони, яку 

правонаступник 

замінив. 

 

З огляду на те, що 

виконавче 

провадження з 

примусового 

виконання 

виконавчого листа 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва 



826/5049/15 

виданого 18.07.2017 

року не відкрито, а 

підстави заміни 

стягувача на 

правонаступника 

наявні, суд 

приходить до 

висновку про 

обґрунтованість 

заяви Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

вважає за необхідне 

замінити Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

на його 

правонаступника 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

На підставі 

вищевикладеного, 

керуючись статтями 

72-77, 241-243, 248, 

379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва - 

3 № 826/11161/17 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

Центральне 

об`єднання 

управління 

Приватне акціонерне 

товариство «Агро» 

- В С Т А Н О В И В: 

 

Постановою 

Дата набрання 

законної сили: 

05.09.2018 



КИЄВА Пенсійного фонду 

України у м. Києві 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

04.12.2017 року у 

справі № 

826/11161/17 

адміністративний 

позов Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

задоволено 

повністю. 

 

Стягнуто з 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро» 

(код ЄДРПОУ 

16459456, адреса: 

01135, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

ЗОЛОТОУСТІВСЬК

А, будинок 44/22, 

квартира 71) на 

користь 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(ідентифікаційний 

код 40376133; 04070, 

м. Київ, вул. 

Борисоглібська, 14) 

заборгованість по 

відшкодуванню 

коштів на покриття 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 



пільгових пенсій у 

розмірі 23  180,44 

грн (двадцять три 

тисячі сто 

вісімдесят) грн 44 

коп. 

 

05.03.2018 

Окружним 

адміністративним 

судом м. Києва 

видано у даній 

справі виконавчий 

лист. 

 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

звернулось до суду з 

заявою про заміну 

стягувача по 

виконавчому листу 

№826/11161/17 від 

05.03.2018 з 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

на Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві, 

як правонаступника. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду м. Києва від 

06.08.2018 р. 

призначено до 

розгляду в судовому 



засіданні заяву про 

заміну сторони у 

виконавчому 

провадженні на 

16.08.2018. 

 

В судове засідання 

16.08.2018 р. 

сторони не 

з'явились, про час, 

дату та місце 

судового розгляду 

справи були 

повідомлені 

належним чином, 

докази чого 

містяться в 

матеріалах справи. 

Про причини неявки 

в судове засідання не 

повідомили. У 

зв'язку із неявкою в 

судове засідання 

представників сторін 

фіксування судового 

засідання не 

здійснювалося, а суд 

перейшов до 

розгляду справи в 

порядку письмового 

провадження. 

 

Ознайомившись із 

заявою Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

про заміну сторони у 

виконавчому 

провадженні, суд 

приходить до 



висновку про 

наявність підстав 

для її задоволення, 

враховуючи 

наступне. 

 

Відповідно до 

положень ст. 1 

Закону України "Про 

виконавче 

провадження" 

виконавче 

провадження як 

завершальна стадія 

судового 

провадження та 

примусове 

виконання рішень 

інших органів 

(посадових осіб) - це 

сукупність дій 

органів і посадових 

осіб, визначених у 

цьому Законі, що 

спрямовані на 

примусове 

виконання рішень 

судів та інших 

органів (посадових 

осіб), які 

провадяться на 

підставах, в межах 

повноважень та у 

спосіб, визначених 

цим Законом, 

іншими 

нормативно-правови

ми актами, 

прийнятими 

відповідно до цього 

Закону та інших 



законів, а також 

рішеннями, що 

відповідно до цього 

Закону підлягають 

примусовому 

виконанню (далі - 

рішення). 

 

Правонаступництво 

допускається на 

будь-якій стадії 

судового процесу, в 

тому числі на стадії 

виконання судових 

рішень. 

 

Відповідно до ч. 1 

ст. 379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

у разі вибуття однієї 

із сторін 

виконавчого 

провадження за 

поданням 

державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 

розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 

Суд розглядає 

питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 



десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 

розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

При цьому, 

положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 

виконавчому листі 

до відкриття 

виконавчого 

провадження (ч. 4 ст. 

379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України). 

 

Згідно ч. 2 ст. 33 

Закону України "Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 



підприємців" від 

15.05.2003 року № 

755-IV юридична 

особа є такою, що 

припинилася, з дати 

внесення до Єдиного 

державного реєстру 

запису про державну 

реєстрацію 

припинення 

юридичної особи. 

 

Відповідно до ч. 9 

ст. 5 Закону України 

"Про центральні 

органи виконавчої 

влади" від 17.03.2011 

року №3166-IV 

порядок здійснення 

заходів, пов'язаних з 

утворенням, 

реорганізацією чи 

ліквідацією 

міністерств, інших 

центральних органів 

виконавчої влади, 

визначається 

Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Судом встановлено, 

що постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

29.03.2017 № 203 

утворено Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(код ЄДРПОУ: 

42098368; адреса: 



04053, м. Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявсь

ка, 16), внаслідок 

реорганізації 

шляхом злиття 

Правобережного, 

Лівобережного та 

Центрального 

об'єднаних 

управлінь 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

          При цьому, 

відповідно до 

відомостей з 

ЄДРПОУ, стягувача, 

як юридичну особу, 

припинено. 

 

          Тобто, 

правонаступником у 

сфері виконуваних 

функцій 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві є 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(вул. 

Бульварно-Кудрявсь

ка, 16, м. Київ, 

04053, код ЄДРПОУ 

42098368; 



зареєстроване у 

статусі юридичної 

особи 27.04.2018). 

 

Зважаючи на 

викладене вище, суд 

приходить до 

висновку про 

наявність підстав 

для задоволення 

заяви Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в  м. Києві 

та заміни сторони у 

виконавчому 

провадженні із 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України у м. Києві 

на Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України у м. Києві 

 

Керуючись статтями 

243, 379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

суд, - 

4 № 826/5049/15 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

КИЄВА 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- ВСТАНОВИВ: 

 

Постановою 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

22.04.2015р. позов 

задоволено 

повністю. Стягнуто з 

Дата набрання 

законної сили: 

25.06.2018 



Закритого 

акціонерного 

товариства "Агро" 

(адреса: 01135, 

м.Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв.71, код 

ЄДРПОУ 16459456) 

прострочену 

заборгованість по 

відшкодуванню 

витрат на виплату та 

доставку  пільгових 

пенсій (список № 2) 

в розмірі 33 501 грн. 

42 коп. (тридцять 

три тисячі п'ятсот 

одна грн. 42 коп.) на 

користь Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва. 

Стягувач - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

(адреса: 01054, м. 

Київ, вул. 

Воровського, 29, код 

ЄДРПОУ 26087323). 

 

На виконання 

вищезазначеної 

постанови 

18.07.2017р. видано 

виконавчий лист. 

 

Ухвалою Окружного 



адміністративного 

суду міста Києва від 

18.07.2017р. у 

задоволенні заяви 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві 

про заміну сторони у 

справі - відмовлено. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

19.04.2018р. заяву 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві про заміну 

стягувача по 

виконавчому листу 

№ 826/5049/15 - 

задоволено. 

Замінено стягувача у 

виконавчому листі у 

справі № 

826/5049/15 

виданого Окружним 

адміністративним 

судом м. Києва 

18.07.2017 року, а 

саме стягувача - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

на стягувача 



Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві (юридична 

адреса: 04072, м. 

Київ, вул. 

Борисоглібська, буд. 

14, код ЄДРПОУ 

40376133). 

 

20.06.2018р. до суду 

надійшла заява 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

про заміну стягувача 

у виконавчому листі. 

 

В обґрунтування 

поданої заяви 

посилається на 

постанову КМУ від 

29 березня 2017р. № 

203 "Про утворення 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві" 

відповідно до якої 

утворено Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві, 

реорганізувавши 

шляхом злиття 

Правобережне, 

Лівобережне, 

Центральне 

об'єднані управління 



Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суд міста Києва від 

25.06.2018р. заяву 

призначено до 

розгляду. 

 

Ознайомившись із 

поданою заявою, суд 

приходить до 

висновку про 

можливість перейти 

до подальшого 

розгляду заяви в 

порядку письмового 

провадження. 

 

Відповідно до ст. 

379 КАС України, у 

разі вибуття однієї із 

сторін виконавчого 

провадження за 

поданням 

державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 

розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 



Суд розглядає 

питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 

десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 

розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

Ухвалу суду за 

результатами 

вирішення питання 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження може 

бути оскаржено в 

порядку, 

встановленому цим 

Кодексом. 

 

Положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 



виконавчому листі 

до відкриття 

виконавчого 

провадження. 

 

Судом встановлено, 

що постановою 

КМУ від 29 березня 

2017 р. № 203 "Про 

утворення Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві", 

утворено Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві, 

реорганізувавши 

шляхом злиття 

Правобережне, 

Лівобережне, 

Центральне 

об'єднані управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

На виконання 

вищезазначеної 

постанови, 

27.04.2018р. внесено 

запис про державну 

реєстрацію 

припинення 

юридичної особи 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 



України в м. Києві, 

номер запису: 

10711120003035528. 

 

Відповідно до ч. 1, 2 

ст. 104 Цивільного 

кодексу України, 

юридична особа 

припиняється в 

результаті 

реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, 

перетворення) або 

ліквідації. У разі 

реорганізації 

юридичних осіб 

майно, права та 

обов'язки переходять 

до 

правонаступників. 

 

Юридична особа є 

такою, що 

припинилася, з дня 

внесення до єдиного 

державного реєстру 

запису про її 

припинення. 

 

Отже, підставою для 

заміни стягувача у 

виконавчому листі є 

припинення її 

юридичної особи та 

перехід її прав і 

обов'язків до іншої 

юридичної особи. 

 

Судом встановлено, 

що у виконавчому 

листі виданого 



Окружним 

адміністративним 

судом міста Києва 

18.07.2017р. 

стягувачем 

зазначено 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі м.Києва (вул. 

Бульварно-Кудрявсь

ка,  29, м.Київ, 

01054, код ЄДРПОУ 

26087323). Однак, 

ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

19.04.2018р. заяву 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві про заміну 

стягувача по 

виконавчому листу 

№ 826/5049/15 - 

задоволено. 

Замінено стягувача у 

виконавчому листі у 

справі № 

826/5049/15 

виданого Окружним 

адміністративним 

судом м. Києва 

18.07.2017 року, а 

саме стягувача - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 



Шевченківському 

районі міста Києва 

на стягувача 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві (юридична 

адреса: 04072, м. 

Київ, вул. 

Борисоглібська, буд. 

14, код ЄДРПОУ 

40376133). 

 

Таким чином,  

правонаступником 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного Фонду 

України в м. Києві є 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

З огляду на 

вищевикладене, суд 

приходить до 

висновку про 

наявність підстав 

для задоволення 

заяви про заміну 

стягувача у 

виконавчому листі 

виданого Окружним 

адміністративним 

судом міста Києва 

18.07.2017р. у справі 

№826/5049/15 

 

Керуючись статтею 



379 КАС України, 

Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва, - 

5 № 826/17128/17 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД міста 

КИЄВА 

Центральне 

об’єднання 

управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- ВСТАНОВИВ: 

 

Рішенням 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

14.03.2018 року у 

справі № 

826/17128/17 

адміністративний 

позов задоволено, 

стягнуто з 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Арго» 

(вул. Златоустівська, 

буд. 44/22, офіс 71, 

м. Київ, 01135, код 

ЄДРПОУ 16459456) 

заборгованість в 

сумі 8     288,34 

(вісім тисяч двісті 

вісімдесят вісім) 

гривень 34 копійки 

на користь 

Центрального 

об’єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві 

(вул. Борисоглібська, 

14, м.Київ, 01601, 

код ЄДРПОУ 

40376133). 

 

04.05.2018 р. 

Окружним 

Надіслано судом: 

18.06.2018. 

Зареєстровано: 

19.06.2018. 

Оприлюднено: 

20.06.2018. 



адміністративним 

судом м. Києва 

видано у даній 

справі виконавчий 

лист. 

 

Через відділ 

документального 

обігу, контролю та 

забезпечення 

розгляду звернень 

громадян Окружного 

адміністративного 

суду м. Києва 

надійшла заява від 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України у місті 

Києві про заміну 

сторони у 

виконавчому листі. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду м. Києва від 

07.06.2018 р. 

призначено судовий 

розгляд заяви про 

заміну сторони у 

виконавчому листі. 

 

В судове засідання 

14.06.2018 р. 

сторони не 

з’явилися, про час, 

дату та місце 

судового розгляду 

справи були 

повідомлені 

належним чином, 



докази чого 

містяться в 

матеріалах справи. 

Про причини неявки 

в судове засідання не 

повідомили. У 

зв’язку із неявкою в 

судове засідання 

представників сторін 

фіксування судового 

засідання не 

здійснювалося, а суд 

перейшов до 

розгляду справи в 

порядку письмового 

провадження. 

 

Ознайомившись із 

заявою Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження, суд 

приходить до 

висновку про 

наявність підстав 

для її задоволення, 

про що слід 

зазначити наступне. 

 

Відповідно до 

положень ст. 1 

Закону України “Про 

виконавче 

провадження” 

виконавче 

провадження як 

завершальна стадія 

судового 



провадження та 

примусове 

виконання рішень 

інших органів 

(посадових осіб) - це 

сукупність дій 

органів і посадових 

осіб, визначених у 

цьому Законі, що 

спрямовані на 

примусове 

виконання рішень 

судів та інших 

органів (посадових 

осіб), які 

провадяться на 

підставах, в межах 

повноважень та у 

спосіб, визначених 

цим Законом, 

іншими 

нормативно-правови

ми актами, 

прийнятими 

відповідно до цього 

Закону та інших 

законів, а також 

рішеннями, що 

відповідно до цього 

Закону підлягають 

примусовому 

виконанню (далі - 

рішення). 

 

Правонаступництво 

допускається на 

будь-якій стадії 

судового процесу, в 

тому числі на стадії 

виконання судових 

рішень. 



 

Відповідно до ч. 1 

ст. 379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

у разі вибуття однієї 

із сторін 

виконавчого 

провадження за 

поданням 

державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 

розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 

Суд розглядає 

питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 

десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 



розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

При цьому, 

положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 

виконавчому листі 

до відкриття 

виконавчого 

провадження (ч. 4 ст. 

379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України). 

 

Згідно ч. 2 ст. 33 

Закону України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців” від 

15.05.2003 року № 

755-IV юридична 

особа є такою, що 

припинилася, з дати 

внесення до Єдиного 

державного реєстру 

запису про державну 

реєстрацію 

припинення 

юридичної особи. 

 

Відповідно до ч. 9 

ст. 5 Закону України 

“Про центральні 



органи виконавчої 

влади” від 

17.03.2011 року 

№3166-IV порядок 

здійснення заходів, 

пов'язаних з 

утворенням, 

реорганізацією чи 

ліквідацією 

міністерств, інших 

центральних органів 

виконавчої влади, 

визначається 

Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Під час розгляду 

справи встановлено, 

що постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

29.03.2017 № 203 

утворено Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(код ЄДРПОУ: 

42098368; адреса: 

04053, м. Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявсь

ка, 16), внаслідок 

реорганізації 

шляхом злиття 

Правобережного, 

Лівобережного та 

Центрального 

об’єднаних 

управлінь 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

Головного 



управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

          При цьому, 

відповідно до 

відомостей з 

ЄДРПОУ, стягувача, 

як юридичну особу 

припинено 

27.04.2018. 

 

          Тобто, 

правонаступником у 

сфері виконуваних 

функцій 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(код ЄДР: 40376133) 

є Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(код ЄДР: 42098368; 

адреса: 04053, м. 

Київ, вул.     

Бульварно-Кудрявсь

ка, 16; зареєстроване 

у статусі юридичної 

особи 27.04.2018). 

 

Зважаючи на 

викладене вище, суд 

приходить до 

висновку про 

наявність підстав 

для задоволення 

заяви Головного 



управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

заміни сторони у 

виконавчому листі із 

Центрального 

об’єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України у м. Києві 

на Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України у м. Києві 

 

Керуючись статтями 

243, 379 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

суд, - 

6 № 826/5049/15 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

КИЄВА 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- ВСТАНОВИВ: 

 

Постановою 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

22.04.2015р. позов 

задоволено 

повністю. Стягнуто з 

Закритого 

акціонерного 

товариства "Агро" 

(адреса: 01135, 

м.Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв.71, код 

ЄДРПОУ 16459456) 

прострочену 

заборгованість по 

відшкодуванню 

витрат на виплату та 

Дата набрання 

законної сили: 

25.06.2018 



доставку  пільгових 

пенсій (список № 2) 

в розмірі 33 501 грн. 

42 коп. (тридцять 

три тисячі п'ятсот 

одна грн. 42 коп.) на 

користь Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва. 

Стягувач - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

(адреса: 01054, м. 

Київ, вул. 

Воровського, 29, код 

ЄДРПОУ 26087323). 

 

На виконання 

вищезазначеної 

постанови 

18.07.2017р. видано 

виконавчий лист. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

18.07.2017р. у 

задоволенні заяви 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м.Києві 

про заміну сторони у 

справі - відмовлено. 

 



Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

19.04.2018р. заяву 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві про заміну 

стягувача по 

виконавчому листу 

№ 826/5049/15 - 

задоволено. 

Замінено стягувача у 

виконавчому листі у 

справі № 

826/5049/15 

виданого Окружним 

адміністративним 

судом м. Києва 

18.07.2017 року, а 

саме стягувача - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

на стягувача 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в місті 

Києві (юридична 

адреса: 04072, м. 

Київ, вул. 

Борисоглібська, буд. 

14, код ЄДРПОУ 

40376133). 

 

20.06.2018р. до суду 



надійшла заява 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

про заміну стягувача 

у виконавчому листі. 

 

В обґрунтування 

поданої заяви 

посилається на 

постанову КМУ від 

29 березня 2017р. № 

203 "Про утворення 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві" 

відповідно до якої 

утворено Головне 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві, 

реорганізувавши 

шляхом злиття 

Правобережне, 

Лівобережне, 

Центральне 

об'єднані управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві та 

головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Відповідно до ст. 

379 КАС України, у 

разі вибуття однієї із 

сторін виконавчого 

провадження за 

поданням 



державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 

розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 

Суд розглядає 

питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 

десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 

розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

Ухвалу суду за 

результатами 

вирішення питання 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження може 



бути оскаржено в 

порядку, 

встановленому цим 

Кодексом. 

 

Положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 

виконавчому листі 

до відкриття 

виконавчого 

провадження. 

 

З огляду на 

вищевикладене, суд 

вважає за необхідне 

призначити заяву до 

розгляду в судовому 

засіданні. 

 

Враховуючи 

викладене, 

керуючись ст. 379 

КАС України, 

Окружний 

адміністративний 

суд м. Києва, - 

7 № 826/17046/17 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД міста 

КИЄВА 

Центральне 

об'єднання 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

Приватне акціонерне 

товариотво «Агро» 

- В С Т А Н О В И В: 

 

Центральне 

об'єднане управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

звернулось до 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва з 

Дата набрання 

законної сили: 

09.07.2018 



позовом до 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро», у 

якому просило суд: 

 

- стягнути з 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро» 

(код ЄДРПОУ 

16459456) борг в 

сумі 9157,70 грн. на 

користь 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

В обґрунтування 

заявлених позовних 

вимог позивач 

зазначив, що ним 

виявлено у 

відповідача 

заборгованість по 

відшкодуванню 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування» в 

частині пенсій, 

призначених 



відповідно до пункту 

«а» статті 13 Закону 

України «Про 

пенсійне 

забезпечення» 

(список 2) за період з 

01 жовтня 2017 року 

по 31 листопада 2017 

року, яка становить 

11958,86 грн. 

 

Оскільки зазначена 

сума заборгованості 

відповідачем не 

сплачена, позивач з 

огляду на положення 

п. 2 Прикінцевих 

положень Закону 

України № 1058-IV 

та п. 6 Інструкції про 

порядок обчислення 

і сплати 

страхувальниками та 

застрахованими 

особами внесків на 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування до 

Пенсійного фонду 

України, 

затвердженої 

постановою 

Пенсійного фонду 

України від 

19.12.2003 № 21-1 та 

зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції 

України 16.01.2004 

за № 64/8663 (далі - 

Інструкція № 21-1), 

просив суд стягнути 



суму заборгованості 

з відповідача у 

судовому порядку. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

26 грудня 2017 року 

відкрито спрощене 

провадження у 

справі та зобов'язано 

відповідача подати, 

у визначений судом 

строк, відзив на 

позовну заяву. 

 

Ухвала направлялась 

на адресу, яка 

зазначена в позовній 

заяві та Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань, а саме: 

01135, м. Київ, 

вулиця 

Златоустівська, 

будинок 44/22, 

квартира 71. 

 

Пунктом 1 частини 4 

статті 124 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України  

визначено, що у разі 

ненадання 

учасниками справи 

інформації щодо їх 

поштової адреси 



судовий виклик або 

судове повідомлення 

надсилаються 

юридичним особам 

та фізичним особам - 

підприємцям - за 

адресою 

місцезнаходження 

(місця проживання), 

що зазначена в 

Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань. 

 

Відповідно до 

частини 11 статті 

126 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

розписку про 

одержання повістки 

(повістку у разі 

неможливості 

вручити її адресату 

чи відмови адресата 

її одержати) 

належить негайно 

повернути до 

адміністративного 

суду. У разі 

повернення 

поштового 

відправлення із 

повісткою, яка не 

вручена адресату з 

незалежних від суду 

причин, вважається, 



що така повістка 

вручена належним 

чином. 

 

Таким чином, 

вважається, що 

відповідач належним 

чином повідомлений 

про його права та 

обов'язки, зокрема 

про право надати 

відзив на позовну 

заяву або заяву про 

визнання позову. 

 

Відповідачем відзив 

до суду не подано. 

 

Розглянувши 

матеріали справи, 

всебічно і повно 

з'ясувавши всі 

фактичні обставини, 

на яких ґрунтується 

позов, об'єктивно 

оцінивши докази, які 

мають значення для 

розгляду справи і 

вирішення спору по 

суті, суд встановив 

наступне. 

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро» 

зареєстровано в 

Центральному 

об'єднаному 

управління 

Пенсійного фонду 



України в м. Києві, 

як платник 

страхових внесків на 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

 

Управлінням 

виявлено, що 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Агро» має 

заборгованість по 

відшкодуванню 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

відповідно до 

частини 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

 

Пунктом 2 розділу 

XV «Прикінцеві 

положення» Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування» 

встановлено, що 

пенсійне 



забезпечення 

застрахованих осіб, 

які працювали або 

працюють на 

підземних роботах, 

на роботах з 

особливо 

шкідливими і 

особливо важкими 

умовами праці за 

списком № 1 та на 

інших роботах із 

шкідливими і 

важкими умовами 

праці за списком № 

2 виробництв, робіт, 

професій, посад і 

показників, 

затверджених 

Кабінетом Міністрів 

України, та за 

результатами 

атестації робочих 

місць, на посадах, 

що дають право на 

призначення пенсії 

за віком на пільгових 

умовах або за 

вислугу років, які 

відповідно до 

законодавства, що 

діяло раніше, мали 

право на пенсію на 

пільгових умовах 

або за вислугу років, 

здійснюється згідно 

з окремим 

законодавчим актом 

через професійні та 

корпоративні фонди. 

До запровадження 



пенсійного 

забезпечення через 

професійні та 

корпоративні фонди 

особам, зазначеним в 

абзаці першому 

цього пункту, пенсії 

призначаються за 

нормами цього 

Закону в разі 

досягнення 

пенсійного віку та 

наявності трудового 

стажу, 

передбаченого 

Законом України 

«Про пенсійне 

забезпечення». У 

цьому випадку 

розміри пенсій 

визначаються 

відповідно до статті 

27 та з урахуванням 

норм статті 28 цього 

Закону. При цьому 

зберігається порядок 

покриття витрат на 

виплату і доставку 

цих пенсій, що діяв 

до набрання 

чинності цим 

Законом. 

 

За відповідачем за 

період з 01 жовтня 

2017 року по 30 

листопада 2017 року 

обліковується 

заборгованість зі 

сплати фактичних 

витрат на виплату та 



доставку пенсій у 

розмірі 9157,70 грн., 

що підтверджується 

відповідними 

розрахунками, які 

наявні в матеріалах 

справи. 

 

Відповідно до п. 2 

Прикінцевих 

положень Закону 

України «Про 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування», п. 6 

Інструкції «Про 

порядок обчислення 

і сплати 

страхувальниками та 

застрахованими 

особами внесків на 

загальнообов'язкове 

державне пенсійне 

страхування до 

Пенсійного фонду 

України» від 

19.12.2003 № 21-1, 

підприємства, на 

яких працівники 

вийшли на пенсію на 

пільгових умовах, 

здійснюють 

відшкодування 

коштів Пенсійному 

фонду України на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах. 

 

Як вбачається з 

матеріалів справи, 



позивачем 

направлено 

відповідачу 

повідомлення про 

розрахунок сум 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пільгових пенсій, де 

зазначений 

розрахунок сум, які 

підлягають 

відшкодуванню. 

 

Проте, відповідач не 

сплатив Управлінню 

Пенсійного фонду 

України зазначені в 

повідомленні суми 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах, 

чим порушив 

підпункт 6.8 пункту 

6 Інструкції № 21-1, 

відповідно до якого 

підприємства 

щомісяця до 25 

числа зобов'язані 

вносити до 

Пенсійного фонду 

України зазначену в 

повідомленні 

місячну суму 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах. 

 

Станом на день 

розгляду справи 



відповідач має 

заборгованість перед 

позивачем по 

відшкодуванню 

фактичних витрат на 

виплату та доставку 

пенсій, призначених 

на пільгових умовах 

за період з 01 жовтня 

2017 року по 30 

листопада 2017 року  

у розмірі 9157,70 

грн. 

 

Згідно з частинами 1, 

2 статті 77 КАС 

України кожна 

сторона повинна 

довести ті 

обставини, на яких 

ґрунтуються її 

вимоги та 

заперечення, крім 

випадків, 

встановлених 

статтею 78 цього 

Кодексу. В 

адміністративних 

справах про 

протиправність 

рішень, дій чи 

бездіяльності 

суб'єкта владних 

повноважень 

обов'язок щодо 

доказування 

правомірності свого 

рішення, дії чи 

бездіяльності 

покладається на 

відповідача. 



 

Доказів, які б 

спростовували 

доводи позивача, 

відповідач суду не 

надав. 

 

З огляду на 

викладене позов 

Центрального 

об'єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві є 

обґрунтованим та 

таким, що підлягає 

задоволенню. 

 

Керуючись статтями 

12, 72-77, 241-246, 

250 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва - 

8 № 826/12854/18 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

КИЄВА 

Головне управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- В С Т А Н О В И В: 

 

До Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва 

надійшов позов 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

(04053, м. Київ, вул. 

Бульварно-Кудрявсь

ка, буд. 16, код 

ЄДРПОУ 42098368) 

до приватного 

Дата набрання 

законної сили: 

28.11.2018 



акціонерного 

товариства "Агро" 

(01135, м. Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв. 71, 

код ЄДРПОУ 

16459456) про 

стягнення з 

приватного 

акціонерного 

товариства "Агро" 

заборгованість в 

розмірі 27 558,00 

грн. на користь 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

17.08.2018 позовну 

заяву Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України у в м. Києві 

залишено без руху та 

встановлено 

позивачу 

п'ятиденний строк 

для усунення 

недоліків, про які 

вказано в ухвалі. 

 

З поштового 

повідомлення про 

вручення поштового 

відправлення 

вбачається, що 

позивачем 



06.09.2018 отримано 

ухвалу про 

залишення без руху 

його позовної заяви. 

 

Станом на 28 

листопада 2018 року, 

тобто з урахування 

строку поштового 

обігу, документів на 

виконання ухвали 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

17.08.2018 від 

позивача на адресу 

суду не надходило. 

 

Відповідно до п. 1 ч. 

4, ч. 5 ст. 169 КАС 

України позовна 

заява повертається 

позивачеві, якщо 

позивач не усунув 

недоліки позовної 

заяви, яку залишено 

без руху, у 

встановлений судом 

строк. Суддя 

повертає позовну 

заяву і додані до неї 

документи без 

розгляду не пізніше 

п'яти днів з дня її 

надходження або з 

дня закінчення 

строку на усунення 

недоліків. 

 

За таких обставин, 

суд приходить до 



висновку, що 

позивач не усунув 

недоліки позовної 

заяви, яку залишено 

без руху, у 

встановлений судом 

строк, у зв'язку з чим 

позовна заява 

підлягає поверненню 

позивачу. 

 

Повернення позовної 

заяви не 

перешкоджає 

повторному 

зверненню позивача 

до суду з подібним 

позовом після того, 

як перестануть 

існувати обставини, 

що стали підставою 

для повернення 

заяви. 

 

Керуючись п. 1 ч. 4 

ст. 169 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва, - 

9 № 826/5049/15 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД  міста 

КИЄВА 

Центральне 

об'єднане управління 

пенсійного фонду 

України в м. Києві 

Приватне акціонерне 

товариство "Агро" 

- ВСТАНОВИВ: 

 

В провадженні 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва 

перебувала 

адміністративна 

справа за позовом 

Управління 

Дата набрання 

законної сили: 

16.04.2018 



Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі м. Києва до 

Приватного 

акціонерного 

товариства "Агро" 

про стягнення 

заборгованості в 

розмірі 33 501, 42 

грн. 

 

Постановою 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

22.04.2015р. позов 

задоволено 

повністю. Стягнуто з 

Закритого 

акціонерного 

товариства "Агро" 

(адреса: 01135, 

м.Київ, вул. 

Золотоустівська, 

буд. 44/22, кв.71, код 

ЄДРПОУ 16459456) 

прострочену 

заборгованість по 

відшкодуванню 

витрат на виплату та 

доставку  пільгових 

пенсій (список № 2) 

в розмірі 33 501 грн. 

42 коп. (тридцять 

три тисячі п'ятсот 

одна грн. 42 коп.) на 

користь Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 



районі міста Києва. 

Стягувач - 

Управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Шевченківському 

районі міста Києва 

(адреса: 01054, м. 

Київ, вул. 

Воровського, 29, код 

ЄДРПОУ 26087323). 

 

На виконання 

вищезазначеної 

постанови 

18.07.2015р. видано 

виконавчий лист. 

 

10.04.2018р. 

Центральним 

об'єднаним 

управлінням 

Пенсійного Фонду 

України подано 

заяву про заміну 

сторони виконавчого 

провадження, а саме 

стягувача по 

виконавчому листу. 

 

Відповідно до статті 

379 КАС України, у 

разі вибуття однієї із 

сторін виконавчого 

провадження за 

поданням 

державного 

виконавця або за 

заявою 

заінтересованої 

особи суд, який 



розглядав справу як 

суд першої інстанції, 

замінює сторону 

виконавчого 

провадження її 

правонаступником. 

 

Суд розглядає 

питання про заміну 

сторони виконавчого 

провадження в 

десятиденний строк 

у судовому засіданні 

з повідомленням 

державного 

виконавця або 

заінтересованої 

особи, які 

звернулися з 

поданням (заявою), 

та учасників справи. 

Неприбуття у судове 

засідання осіб, які 

були належним 

чином повідомлені 

про дату, час і місце 

розгляду справи, не 

перешкоджає 

судовому розгляду. 

 

Ухвалу суду за 

результатами 

вирішення питання 

про заміну сторони 

виконавчого 

провадження може 

бути оскаржено в 

порядку, 

встановленому цим 

Кодексом. 

 



Положення цієї 

статті 

застосовуються 

також у випадку 

необхідності заміни 

боржника або 

стягувача у 

виконавчому листі 

до відкриття 

виконавчого 

провадження. 

 

З огляду на 

вищевикладене, суд 

вважає за необхідне 

призначити заяву до 

розгляду в судовому 

засіданні. 

 

Керуючись 

положеннями ст. 379 

КАС України, 

Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва, - 

10 № 826/17046/17 ОКРУЖНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД міста 

КИЄВА 

Центральне 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

Приватне акціонерне 

товариство «Агро» 

- В С Т А Н О В И В: 

 

Центральне 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

звернулось до 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва з 

позовом до 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро», у 

якому просило суд: 

Дата набрання 

законної сили: 

28.02.2018 



 

- стягнути з 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро» 

(код ЄДРПОУ 

16459456) борг в 

сумі 9157,70 грн. на 

користь 

Центрального 

об’єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

26 грудня 2017 року 

відкрито 

провадження у 

справі за правилами 

спрощеного 

позовного 

провадження. 

 

Відповідно до 

частини 13 статті 

171 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

суддя, встановивши 

після відкриття 

провадження у 

справі, що позовну 

заяву подано без 

додержання вимог, 

викладених у статтях 

160, 161 цього 

Кодексу, 

постановляє ухвалу 



не пізніше 

наступного дня, в 

якій зазначаються 

підстави залишення 

заяви без руху, про 

що повідомляє 

позивача і надає 

йому строк для 

усунення недоліків, 

який не може 

перевищувати п’яти 

днів з дня вручення 

позивачу ухвали. 

 

Згідно з Законом 

України «Про 

судовий збір», в 

редакції від 15 

грудня 2017 року, 

пункт 18 статті 5, 

яким було звільнено 

Пенсійний фонд 

України від сплати 

судового збору, 

виключено на 

підставі Закону 

України № 2147-VIII 

від 03.10.2017. 

 

Враховуючи, що 

позов Центрального 

об’єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

подано 19 грудня 

2017 року, що 

підтверджується 

відміткою канцелярії 

Окружного 

адміністративного 



суду міста Києва, 

суд приходить до 

наступного 

висновку. 

 

Позивачу необхідно 

сплатити судовий 

збір у розмірі 

встановленим 

статтею 4 Закону 

України «Про 

судовий збір», а саме 

1600,00 грн. (одну 

тисячу шістсот 

гривень 00 коп.). 

 

З огляду на 

викладене, суд 

приходить до 

висновку, що 

позовна заява не 

відповідає 

вищевказаним 

вимогам положень 

статей 160 та 161 

Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

і позивачу належить 

усунути вищевказані 

недоліки. 

 

Керуючись статями 

160, 161, 169, 243, 

248 Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва – 

11 № 826/17046/17 ОКРУЖНИЙ Центральне Приватне акціонерне - ВСТАНОВИВ: Дата набрання 



АДМІНІСТРАТИВН

ИЙ СУД міста 

КИЄВА 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

товариство «Агро»  

Центральне 

об’єднане 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві 

звернулось до 

Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва з 

позовом до 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро», у 

якому просило суд: 

 

- стягнути з 

Приватного 

акціонерного 

товариства «Агро» 

(код ЄДРПОУ 

16459456) борг в 

сумі 9157,70 грн. на 

користь 

Центрального 

об’єднаного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в м. Києві. 

 

Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

26 грудня 2017 року 

відкрито 

провадження у 

справі за правилами 

спрощеного 

позовного 

провадження. 

 

законної сили: 

21.03.2018 



Ухвалою Окружного 

адміністративного 

суду міста Києва від 

28 лютого 2017 року 

судом встановлені 

недоліки позовної 

заяви та надано 

строк для їх 

усунення. 

 

Представником 

позивача через 

канцелярію суду 

надані письмові 

пояснення на 

виконання вимог 

ухвали від 28 лютого 

2017 року. 

 

Суд, враховуючи 

надані пояснення, 

вважає вимоги 

ухвали від 28 лютого 

2018 року 

виконаними. 

 

Відповідно до 

частини 14 статті 

171 Кодексу 

адміністративного 

судочинства України 

якщо позивач усунув 

недоліки позовної 

заяви у строк, 

встановлений судом, 

суд продовжує 

розгляд справи, про 

що постановляє 

ухвалу не пізніше 

наступного дня з дня 

отримання 



інформації про 

усунення недоліків. 

 

Враховуючи 

викладене, 

керуючись статтями 

171, 241, 243 

Кодексу 

адміністративного 

судочинства 

України, Окружний 

адміністративний 

суд міста Києва, - 
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17. Штрафні санкції емітента 
 

№ з/п Номер та дата рішення, яким 

накладено штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення Інформація про виконання 

1 ПОСТАНОВА №410-ЦД-1-Е 

30.01.2018 

Департамент Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

у Центральному регіоні 

санкція у вигляді попередження НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 

ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

 

ПОСТАНОВА №410-ЦД-1-Е 

про накладення санкції за 

правопорушення на ринку цінних 

паперів 

 

м. Київ                                                                                  

"30" січня 2018 року 

 

Я, уповноважена особа Комісії - 

директор департаменту 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку у 

Центральному регіоні - Жупаненко 

Віктор Миколайович, уповноважена 

особа Комісії на підставі ст. 9 

Закону України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" та рішення Національної 

комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 14.07.2017 

року №556, розглянувши матеріали 

справи про правопорушення на 

ринку цінних паперів у присутності 

головного спеціаліста відділу 

правозастосування управління 

правозастосування та 

представництва в судах - 

Борецького Богдана 

Володимировича у відношенні 

Приватного акціонерного 

товариства "АГРО" (код ЄДРПОУ: 

16459456; місцезнаходження: 



01135, м. Київ, вул. 

Золотоустівська, буд. 44/22, 

квартира 71), (керівник та/або 

представник юридичної особи на 

розгляд справи про 

правопорушення на ринку цінних 

паперів не з'явився), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Відповідно до Акта про 

правопорушення на ринку цінних 

паперів №5-ЦД-1-Е від 09.01.2018 

року факт порушення ПрАТ 

"АГРО" вимог: частини 2 статті 32 

Закону України "Про акціонерні 

товариства" - ПрАТ "АГРО" не 

провело річні загальні збори 

акціонерів до 30 квітня 2016 року. 

До розгляду справи про 

правопорушення на ринку цінних 

паперів ПрАТ "АГРО" письмових 

пояснень, письмових заперечень 

або письмових клопотань надано не 

було. 

ПрАТ "АГРО" порушено вимоги 

законодавства про цінні папери, за 

що п. 5 ст. 8 Закону України "Про 

державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні" 

передбачена відповідальність 

юридичних осіб. 

Всебічно, повно та об'єктивно 

дослідивши обставини справи 

встановлено, що ПрАТ "АГРО" 

порушено вимоги законодавства 

про цінні папери, за що п. 5 ст. 8 

Закону України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" передбачена 

відповідальність юридичних осіб з 



огляду на таке. 

Порядок створення, діяльності, 

припинення, виділу акціонерних 

товариств, їх правовий статус, права 

та обов'язки акціонерів визначено 

Законом України "Про акціонерні 

товариства" (№514-VI від 

17.09.2008 року) (далі - Закон 

№514-VI від 17.09.2008 року). 

Відповідно до положень частини 1 

статті 32 Закону №514-VI від 

17.09.2008 року загальні збори є 

вищим органом акціонерного 

товариства. 

Відповідно до вимог частини 2 

статті 32 Закону №514-VI від 

17.09.2008 року акціонерне 

товариство зобов'язане щороку 

скликати загальні збори (річні 

загальні збори). 

Річні загальні збори товариства 

проводяться не пізніше 30 квітня 

наступного за звітним року. 

До порядку денного річних 

загальних зборів обов'язково 

вносяться питання, передбачені 

пунктами 11, 12 і 24 частини другої 

статті 33 цього Закону. 

До порядку денного річних 

загальних зборів публічного 

акціонерного товариства також 

обов'язково вносяться питання, 

передбачені пунктами 17 і 18 

частини другої статті 33 цього 

Закону. 

Не рідше ніж раз на три роки до 

порядку денного річних загальних 

зборів приватного акціонерного 

товариства також обов'язково 

вносяться питання, передбачені 

пунктами 17 і 18 частини другої 



статті 33 цього Закону. 

Усі інші загальні збори, крім 

річних, вважаються позачерговими. 

Встановлено, що ПрАТ "АГРО" не 

було проведено річні загальні збори 

акціонерів за результатами 

діяльності товариства за 2015 рік до 

30 квітня наступного за звітним 

року (30 квітня 2016 року). 

Відповідно до статті 6 Закону 

України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" - державне регулювання 

ринку цінних паперів здійснює 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку. Інші 

державні органи здійснюють 

контроль за діяльністю учасників 

ринку цінних паперів у межах своїх 

повноважень, визначених чинним 

законодавством. 

Відповідно до статті 2 Закону 

України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" - державне регулювання 

ринку цінних паперів здійснюється, 

зокрема з метою дотримання 

учасниками ринку цінних паперів 

вимог актів законодавства, 

реалізації єдиної державної 

політики у сфері випуску та обігу 

цінних паперів та їх похідних. 

Відповідно до пункту 2 статті 2 

Закону України "Про цінні папери 

та фондовий ринок" учасники 

фондового ринку - емітенти, 

інвестори, саморегулівні організації 

та професійні учасники фондового 

ринку. 

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону 

України "Про державне 



регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" одним із основних 

завдань Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

є захист прав інвесторів шляхом 

застосування заходів щодо 

запобігання і припинення порушень 

законодавства на ринку цінних 

паперів, застосування санкцій за 

порушення законодавства у межах 

своїх повноважень. 

Відповідно до пункту 5 статті 8 

Закону України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку 

має право у разі порушення 

законодавства про цінні папери, 

нормативних актів Національної 

комісії з цінних паперів та 

фондового ринку виносити 

попередження, зупиняти на термін 

до одного року розміщення 

(продаж) та обіг цінних паперів 

того чи іншого емітента, дію 

ліцензій, виданих Національною 

комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, анулювати дію 

таких ліцензій. 

Відомості про наявність повторного 

вчинення правопорушення особою, 

щодо якої складено акт про 

правопорушення на ринку цінних 

паперів, відсутні. 

Враховуючи вищевикладене на 

підставі пункту 5 статті 8 Закону 

України "Про державне 

регулювання ринку цінних паперів 

в Україні" та пункту 3 розділу VII, 

пункту 2.1. розділу ХVІІ "Правил 

розгляду справ про порушення 



вимог законодавства на ринку 

цінних паперів та застосування 

санкцій", затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 

16.10.12 №1470 та зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 

05.11.12 за №1855/22167, 
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18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змін в організаційній структурі не було. 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, 

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1 

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 

об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емітент не належить до будь-яких об'єднання. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

Пропозицій з приводу реорганізацій з боку третіх осіб не було. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації. 

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про 

загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 

виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент 

здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 

10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 

10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому 

виразі) - д/н. 

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у 

грошовому виразі не зазначається 

" середньореалізаційні ціни - д/н. 

" сума виручки - д/н 

" інформація про загальну суму експорту - д/н 

" частка експорту в загальному обсязі продажів - д/н 

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - продукція та послуги, які 

виготовляються (надаються) товариством є перспективними та високо затребуваними на ринку України.  

" залежність від сезонних змін - д/н.  

" Основні ринки збуту - Україна;  

" основними клієнтами Товариства є - д/н. 



" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної 

ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості 

своїх послуг, моніторинг законодавства.  

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, 

участь у конференціях. 

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.  

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - д/н. 

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження 

нових технологій, нових товарів, його становище на ринку -  д/н. 

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.  

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків. 

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у 

загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісного та виробничого обладнання. 

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких 

емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - емітент здійснює свою 

діяльність лише на території України. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з 

господарською діяльністю не планується. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - 

обладнання, яке застосовується для ведення основних видів діяльності, комп'ютерна техніка та меблі. 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - д/н. 

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.  

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон`юнктури в економiцi, значний 

рiвень iнфляцiї, висока конкуренція. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - середня. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 

емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів 

діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки фахівцями емітента не складалася. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 

емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів 

діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки фахівцями емітента не складалася. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Емітент у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу 

достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 

0,00 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 



діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. 

Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними 

факторами, якi можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, 

девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та 

поширення зони збройного конфлікту. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 

рік 

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. 

Витрат на дослідження та розробки не було. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з 

господарською діяльністю не планується. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Бiда Дмитро Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1981 

5) освіта** Вища. Одеська нацiональна юридична академiя 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЛЕКС НОБІЛІС", 

36602684, провiдний юрисконсульт вiддiлу 

договiрно-претензiйної роботи 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

06.07.2015, на 5 рокiв 

9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства. Посадова особа отримує 

заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним 

розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. 

Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї 

про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх 

обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв 06.07.2015 р. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Загальний стаж роботи 20 р. Попереднi посади: 

Юрист, Провiдний юрисконсульт, Юрисконсульт, 

Начальник вiддiлу правового забезпечення, Провiдний 

юрисконсульт вiддiлу договiрно-претензiйної роботи. 

Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших 

пiдприємствах. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Найменування та ідентифікаційний 

код юридичної особи – емітента 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейован

і іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор Бiда Дмитро Анатолiйович Бiда Дмитро Анатолiйович,д/н 0 0,000000 0 0 

Усього 0 0,000000 0 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості)  

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Баранов Микола Миколайович 33,333333 

Дубінін Владислав Владиславович 33,333333 

Проскурін Ігор Григорович 33,333333 

Усього 99,999900 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення 

стійкого розвитку Товариства у цілому. 

Стратегією Товариства є: 

" збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій; 

" скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції; 

" підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки; 

" просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів; 

" продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу. 

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати 

високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

ПрАТ "АГРО" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій 

бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням 

до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту. 

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні 

ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а 

також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей. 

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні. 

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, 

самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента 

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не 

наводиться, оскільки Товариство не укладало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 

паперів. 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Товариством не проводиться дiяльнiсть, яка має ознаки ризикової фiнансової дiяльностi. Вiдтак Товариством не 

проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Товариство не схильне до цiнових ризикiв, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до 

кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і 

в певний час погасити свої зобов'язання.  За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "АГРО" слідує, 

що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму 

короткострокових зобов'язань. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження 

принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних 

зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРО" кодекс корпоративного управління не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується 

емітент, не наводиться. 

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 



або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне 

застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АГРО" на фондових біржах не торгуються, 

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому 

пункті кодекси не наводяться. 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад 

визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в 

своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика 

корпоративного управління не застосовується. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент 

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного 

управління інших підприємств, установ, організацій. 
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 01.01.1900 

Кворум зборів ** 0,000000 

Опис Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не 

вiдбулись, тому що не скликались 

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так (*) Ні (*) 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками  X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так (*) Ні (*) 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) зміна типу 

товариства, 

дематеріалізація 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  

ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 

(власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

д/н 



 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 

 Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 0 

Членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

 Так (*) Ні (*) 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності, 

д/н 

а також інформація щодо кількості засідань та яких 

саме комітетів наглядової ради 

д/н 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так (*) Ні (*) 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами 

та обов'язками? 

 Так (*) Ні (*) 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 

нового члена 

 X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний 

опис прийнятих на них рішень 

д/н 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так (*) Ні (*) 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві 

ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду 

ревізора / ні) 

ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 

0 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань 

(*) 

 Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

наглядової ради 

Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 

повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів виконавчого 

органу 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 

аудитора 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів  

Так Ні Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

так 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 

 Так (*) Ні (*) 

Положення про загальні збори акціонерів   X  

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган  X 



Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (зазначити)   

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформаці

я 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку про 

ринок цінних паперів або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації 

від імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомле

ння 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерно

го 

товариства 

Фінансова звітність, результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотками та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи  Так Так Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Так Так Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні) 

ні 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так (*) Ні (*) 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так (*) Ні (*) 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так (*) Ні (*) 

З власнї ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) 

або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки акціонера (власника) (у 

відсотках до статутного капіталу) 

1 Дубінін Владислав Владиславович  33,333333 

2 Толкушкін Іван Володимирович  33,333333 

3 Проскурін Ігор Григорович  33,333333 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 

компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

7.12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є 

Директор (одноосібний виконавчий орган).  

Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. 

Директор як одноосібний виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом 

видання наказів, інших актів або способом вчинення правочинів від імені товариства 

7.12.2. Директор вправі: 

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, 

- вчиняти правочини від імені товариства, в тому підписувати довіреності, договори та інші документи,  

- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, 

- розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених цим статутом, рішенням загальних зборів, 

- відкривати рахунки в банківських установах, 

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 

відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства, 

- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього  

7.12.3. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються його 

заступником або собою, призначеною наказом директора. Така особа має право без довіреності діяти від імені 

товариства, в тому числі представляти його інтереси, в межах компетенції Директора, визначеної цим статутом. 

7.12.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.  

7.12.5. Директор обирається Загальними зборами на строк 5 (п`ять) років. Загальні збори вправі прийняти 

рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора, таке припинення (відкликання) 

здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, укладеним з Директором.  

7.12.6. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 

членом ревізійної комісії цього товариства.  

7.12.7. Права та обов'язки Директора товариства визначаються законодавством, статутом товариства та/або 

положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені 

товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами. 

7.12.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися 

з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми 

положеннями товариства.  

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її 

неправомірне використання.  

7.12.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів.  

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом товариства, а також 

контрактом, укладеним з Директором. 

            7.13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства 

загальні збори можуть обирати ревізора.  

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства 

або на визначений період. Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням загальних зборів товариства, 

але не більше ніж на п'ять років. 

             7.13.2. Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з 

числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку 

спливу цього строку повноваження ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.  

             7.13.3. Не можуть бути ревізором:  

                       - Директор;  

                       - корпоративний секретар;  

                       - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  

                       - члени інших органів Товариства.  

            7.13.4. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.  

            7.13.5. Права та обов'язки ревізора, порядок прийняття ним рішень визначаються Чинним 

законодавством, іншими актами законодавства, цим статутом, та договором, що укладається з ревізором. 

            7.13.6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати 

участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

             7.13.7.. Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової 

звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської 

діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам. 

 7.13.8. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 



фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує ревізору 

доступ до інформації в межах, передбачених статутом.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 

фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:  

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  

 факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

 Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення 

загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

7.12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є 

Директор (одноосібний виконавчий орган).  

Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. 

Директор як одноосібний виконавчий орган самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом 

видання наказів, інших актів або способом вчинення правочинів від імені товариства 

7.12.2. Директор вправі: 

- без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, 

- вчиняти правочини від імені товариства, в тому підписувати довіреності, договори та інші документи,  

- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, 

- розпоряджатися коштами та майном в межах, визначених цим статутом, рішенням загальних зборів, 

- відкривати рахунки в банківських установах, 

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 

відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства, 

- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього  

7.12.3. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються його 

заступником або собою, призначеною наказом директора. Така особа має право без довіреності діяти від імені 

товариства, в тому числі представляти його інтереси, в межах компетенції Директора, визначеної цим статутом. 

7.12.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.  

7.12.5. Директор обирається Загальними зборами на строк 5 (п`ять) років. Загальні збори вправі прийняти 

рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора, таке припинення (відкликання) 

здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, укладеним з Директором.  

7.12.6. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 

членом ревізійної комісії цього товариства.  

7.12.7. Права та обов'язки Директора товариства визначаються законодавством, статутом товариства та/або 

положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені 

товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами. 

7.12.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися 

з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми 

положеннями товариства.  

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її 

неправомірне використання.  

7.12.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів.  

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом товариства, а також 

контрактом, укладеним з Директором. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з 

Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних 

стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 

13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення 

круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням  

інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.  

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "АГРО" складеного на 

31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме: 

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "АГРО" з організації корпоративного 

управління; 

" щодо наведеної інформації про проведені та/або непроведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ 

"АГРО" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; 

" щодо зазначеної інформації про персональний склад виконавчого органу ПРАТ "АГРО", інформації про 



проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях. 

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні 

та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про 

корпоративне управління  ПРАТ "АГРО" щодо таких питань, як: 

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. 

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно 

вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV 

з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не змусило 

аудитора вважати, що ПРАТ "АГРО" не дотримався  в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та 

доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року 

№955. 

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою) 

Емітент не є фінансовою установою. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані іменні 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Дубінін Владислав Владиславович 25 33,333333 25 0 

Проскурін Ігор Григорович 25 33,333333 25 0 

Толкушкін Іван Володимирович 25 33,333333 25 0 

Усього 75 100,000000 75 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки  Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині включення 

до біржового реєстру 

Акція проста бездокументарна 

іменна 

75 10,00 згідно статуту ПрАТ "АГРО" Відсутня публічна пропозиція 

та/або допуск до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржевого реєстру. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.08.1999 655/10/1/99 Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000190920 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

10,00 75 750,00 100,000000 

Опис У 2015 р. було замiнено свiдоцтво про випуск аккцiй в зв'язку iз забезпечення iснування iменних цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi. 

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних 

системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу 

фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед 

засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове 

погашення не здiйснювалось. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

за результатами 

обмеження таких 

прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.08.1999 655/10/1/99 UA4000190920 75 10,00 50 25 0 

Опис Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та 

не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають 

обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 

року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис. грн.)  

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  

Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

1118,0 876,0 0,0 0,0 1118,0 876,0 

будівлі та споруди 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

земельні ділянки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 1118,0 876,0 0,0 0,0 1118,0 876,0 

2. Невиробничого 

призначення:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

будівлі та споруди 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

машини та обладнання 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

транспортні засоби 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

земельні ділянки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інвестиційна нерухомість 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

інші 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усього  1118,0 876,0 0,0 0,0 1118,0 876,0 

Опис Термiни та умови користування основними засобами 

(за основними групами): -будiвлi та споруди - до 

повного використання, вiдповiдно до технiчних 

характеристик; - машини та обладнання - до повного 

використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; 

- транспортнi засоби - до повного використання, 

вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до 

повного використання, вiдповiдно до технiчних 

характеристик. Всi основнi засоби власнi, 

орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть 

основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi 

пристрої - 0 тис.грн., машини та обладнання - 0 

тис.грн., транспортнi засоби - 0 тис.грн., iншi 3630 

тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та 

споруди - вiдсутнi, машини та обладнання - вiдсутнi, 

транспортнi засоби - вiдсутнi, iншi 75,87%. Ступiнь 

використання основних засобiв: всi основнi засоби 

використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 

2754 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних 

засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя 

про всi обмеження на використання майна емiтента: 

обмеження вiдсутнi. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  953,0 1459,0 

Статутний капітал (тис. грн.)  1,0 1,0 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1,0 1,0 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 



статутний капітал на 952 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 952 тис.грн. Вимоги частини 

третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 40,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 395,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 435,00 X X 

Опис Iншi зобов'язання та забезпечення складаються: Поточна 

кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги -- 

383 тис.грн. - зi страхування -- 0 тис.грн. - з оплати працi -- 0 

тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання -- 12 тис.грн. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, Подільський, м. Київ, вул. 

Тропініна буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс 482-52-14 

Вид діяльності Національний Депозитарій України забезпечує 

формування та функціонування системи 

депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не 

ліцензується. 

Опис Публічне акціонерне товариство "Національний 

Депозитарій України" здійснює обслуговування 

операцій емітента щодо випущених ним цінних 

паперів. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 23909055 

Місцезнаходження Україна, 61000, Харківська, д/н, місто Харків, 

ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1374 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380731291771 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис Перевірка річного звіту керівництва ПрАТ "АГРО" за 

період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а 

також висловлення своєї думку щодо нього з 

наданням аудиторського висновку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАСТА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 34762675 

Місцезнаходження Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, вул. 

Глибочицька, буд. 28 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263230 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 

ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 361-38-08 

Факс 484-49-67 

Вид діяльності Депозитарна діяльність Депозитарної установи 

Опис д/н 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 

Річна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, промiжний звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  

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

iснування яких створює заiнтересованiсть, вiдсутня;  

- iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй - 50, шт., та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено - 25 шт., а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi - 0 шт. 
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Фінансовий звіт 
 

суб'єкта малого підприємництва 

 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО" за ЄДРПОУ 16459456 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Будiвництво житлових i нежитлових будiвель за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників, осіб 1   

 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком 

 

Адреса, телефон: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 44/22, кв. 71 (044) 462-50-20 

 

1. Баланс 
 

На 31.12.2018 
 Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006 

 

Актив Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0,0 0,0 

Основні засоби: 1010 876,0 534,0 

первісна вартість 1011 3630,0 3630,0 

знос 1012 (2754,0) (3096,0) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0,0 0,0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 42,0 42,0 

Інші необоротні активи 1090 0,0 0,0 

Усього за розділом I 1095 918,0 576,0 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 301,0 198,0 

у тому числі готова продукція 1103 0,0 0,0 

Поточні біологічні активи 1110 0,0 0,0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 612,0 475,0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4,0 4,0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0,0 0,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 44,0 23,0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0,0 0,0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 13,0 3,0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0,0 0,0 

Інші оборотні активи 1190 190,0 109,0 

Усього за розділом II 1195 1164,0 812,0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 

1200 0,0 0,0 

Баланс 1300 2082,0 1388,0 

Пасив Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1,0 1,0 

Додатковий капітал 1410 198,0 198,0 

Резервний капітал 1415 0,0 0,0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1260,0 754,0 

Неоплачений капітал 1425 (0,0) (0,0) 

Усього за розділом I 1495 1459,0 953,0 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та 

забезпечення 

1595 0,0 0,0 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0,0 0,0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0,0 0,0 



товари, роботи, послуги 1615 529,0 383,0 

розрахунками з бюджетом 1620 40,0 40,0 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0,0 0,0 

розрахунками зі страхування 1625 7,0 0,0 

розрахунками з оплати праці 1630 32,0 0,0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0,0 0,0 

Інші поточні зобов'язання 1690 15,0 12,0 

Усього за розділом III 1695 623,0 435,0 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0,0 0,0 

Баланс 1900 2082,0 1388,0 

 

Примітки: 

д/н 
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2. Звіт про фінансові результати 
 

За 2018 р. 
 Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 714,0 517,0 

Інші операційні доходи 2120 2,0 34,0 

Інші доходи 2240 0,0 0,0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 716,0 551,0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1021,0) (826,0) 

Інші операційні витрати 2180 (201,0) (115,0) 

Інші витрати 2270 0,0 0,0 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1222,0) (941,0) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -506,0 -390,0 

Податок на прибуток 2300   

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 (506,0) (390,0) 

 

Примітки: 

д/н 

 

 

 Керівник   Біда Дмитро Анатолійович 

  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

 Головний бухгалтер   посада не передбачена 

  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 

 


