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 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    Нiжнiков Володимир Миколайович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05467694 

4. Місцезнаходження: 20740, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, село Малий Бузукiв, 

вулиця Шевченка, будинок 1 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, (0472)501984 

6. Адреса електронної пошти: buzukiv-granit@emitent.net.uа 

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): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, Рiшення наглядової ради 

№28-04-2021 вiд 28.04.2021 

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 діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.mbgk.ck.ua 28.04.2021 

(URL-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 X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

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 X 

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 мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

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 X 

- інформація про виконавчий орган X 

- 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 X 

- 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 X 

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  

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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 X 

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: 

1. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах: емiтент не є учасником 

iнших юридичних осiб. 

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря 

введена в товариствi, проте на дану посаду Наглядовою радою нiхто не призначався. 

3. Iнформацiя про рейтингове агентство: емiтент не потребує визначення рейтингової 

оцiнки, оскiльки у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, а також емiтент не 

має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне 

(домiнуюче) становище.  

4. Iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента: у емiтента вiдсутнi фiлiали та вiдокремленнi структурнi пiдроздiли. 

5. Судовi справи емiтента: у емiтента вiдсутнi судовi справи.  

6. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного 

перiоду не виникала. 

7. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй протягом 



звiтного перiоду не виникала. 

8. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтного перiоду 

не виникала. 

9. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 

публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру:  емiтент не здiйснював випуски та не придбавав облiгацiй, iнших цiнних 

паперiв, похiдних цiнних паперiв, не забезпечував випуску боргових цiнних паперiв; Емiтент 

не придбавав власних акцiй. 

10. Звiт про стан об'єкта нерухомостi: емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва). 

11. У емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних 

паперiв (крiм акцiй) такого емiтента. 

12. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв: будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 

13. Iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 

за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi:  будь-якi обмеження щодо права 

голосу за голосуючими акцiями вiдсутнi. 

14. Рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не приймалося. 

15. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: 

протягом звiтного перiоду правочини iз заiнтересованiстю не вчинялися. 

16. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть: протягом звiтного 

перiоду правочини iз заiнтересованiстю не вчинялися. 

17. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо): емiтент не є 

поручителем, страховиком чи гарантом.  

18. У емiтента вiдсутня Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 

акцiонерами (учасниками) такого емiтента. 

19. Емiтентом не укладалися будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 

20. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом звiтного перiоду: не виникало. 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: емiтентом не випускалися iпотечнi 

облiгацiї. 

22. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: емiтентом не 

випускалися iпотечнi сертифiкати. 

23. Iпотечнi активи вiдсутнi. 

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: емiтентом не випускалися сертифiкати 

ФОН. 

Додаткова iнформацiя: 

1. Дата вчинення дiї - 20.07.2020 року. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 

Повiдомлення розмiщено на власному веб-сайтi учасника фондового ринку 

http://www.mbgk.ck.ua/index.php/корпоративна-iнформацiя/osoblyva-informatsiya 21.07.2020 

року. 

2. Дата вчинення дiї - 20.07.2020 року. Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв. 



Повiдомлення розмiщено на власному веб-сайтi учасника фондового ринку 

http://www.mbgk.ck.ua/index.php/корпоративна-iнформацiя/osoblyva-informatsiya 21.07.2020 

року. 

3.1 ПРАТ"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року 

(Вх. №19/03/2021-1  вiд 19.03.2021 року) отримано вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв, якi 

мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства (Вих. №32602  вiд 

17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, емiтенту стало 

вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок вiдчудження, 

розмiр частки власника фiзичної особи  Нiжнiкова Володимира Миколайовича став меньшим 

порогового значення пакета акцiй.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчудження становив 

94,862101%.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчудження 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 38,426898 %.   

Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 78,941496 %.  

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого капiталу) становить 33,941496 

%.  

Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття 

пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а 

також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 

юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 

акцiями. 

3.2.ПРАТ"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року 

(Вх. №19/03/2021-1  вiд 19.03.2021 року) отримано вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв, якi 

мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства (Вих. №32602  вiд 

17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, емiтенту стало 

вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок набуття, розмiр 

частки власника фiзичної особи  НiжнiковоїОлени Володимирiвни  став бiльшим порогового 

значення пакета акцiй.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 

3,566848 %.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 54,378236 %.   

Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 2,968228 %.  

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого капiталу) становить 48,030906 

%.  

Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття 

пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а 

також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами 

юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження 

акцiями. 

3.3ПРАТ"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" повiдомляє, що 19.03.2021 року 

(Вх. №19/03/2021-1  вiд 19.03.2021 року) отримано вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв, якi 

мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства (Вих. №32602  вiд 

17.03.2021 року). На пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв, емiтенту стало 

вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, а саме: внаслiдок набуття, розмiр 

частки власника юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " 

МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ КАМIНЬ " ( код ЄДРПОУ - 34878818, мiсцезнаходження: 20740, 

Черкаська обл., Смiлянський р-н, село Малий Бузукiв, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1) 

став бiльшим порогового значенню пакета акцiй.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до  набуття становив 



5,062581 %.  

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) становить 7,099405 %.   

Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) становив 4,212932 %.  

Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутого капiталу) становить 6,270723 %. 

Емiтент не володiє iнформацiєю яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось 

вiдчудження пакету акцiй,  iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто 

або перетнуто, а також iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) 

здiйснює(ють) розпорядження акцiями. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПРАТ "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 26.09.1995 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 491000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 108 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 

 08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та 

глинистого сланцю 

 28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АБ "Укргазбанк", МФО 320478 

2) IBAN 

 UA723204780000026004924426694 

3) поточний рахунок 

 UA723204780000026004924426694 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 -, МФО - 

5) IBAN 

 - 

6) поточний рахунок 

 - 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

647 01.10.1996 Державна служба геологiї та 

надр України 

01.10.2036 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дозвiл на виконання робiт 077.16.71 19.02.2016 Управлiння Держпрацi у 18.02.2021 



пiдвищеної небезпеки Черкаськiй областi 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дзвiл на виконання 

налагоджування, технiчне 

обслуговування машин, 

механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 

007.14.71 10.01.2014 Територiальне управлiння 

державної служби гурничого 

нагляду та промислової 

безпеки України в Черкаськiй 

областi 

 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

устатковання пiдвищеної 

небезпеки 

120.16.71 09.03.2016 Управлiння Держпрацi у 

Черкаськiй областi 

08.03.2021 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дозвiл на експлуатацiю 

устатковання пiдвищеної 

небезпеки 

053.17.71 20.03.2017 Управлiння Держпрацi у 

Черкаськiй областi 

19.03.2022 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

Дозвiл на виконання 

газонебезпечних робiт (за 

винятком робiт у замкнутотму 

просторi - в ємностях i 

колодязях) та робiт у 

вибухонебезпечних зонах 

054.17.71 30.03.2017 Управлiння Держпрацi у 

Черкаськiй областi 

19.03.2022 

Опис Емiтент планує продовжувати строк дiї дозволу. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Державне пiдприємство "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр" було створене 60 рокiв тому. У 

веревснi 1995 року було перетворено в ВАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр". З лютого 

2011 року назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" змiнено 

на Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".  Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року  тип акцiонерного товариства змiнено з 

публiчного на приватне, а найменування на Приватне акцiонерне товариство 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".   

 

Cередньооблікова 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), фонду 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 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв у 2020 роцi - 108 чол. Середня чисельнiсть 

зовнiшнiх сумiсникiв - 1 особа. Фонд  заробiтної плати склав  13 млн. 836 тис.грн.,  через 

збiльшення випуску продукцiї та пiдняття тарифних ставок i посадових окладiв у зв'язку iз 

зростанням мiнiмальної заробiтної плати. 

 

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 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Виробникiв нерудних будiвельних матерiалiв України". 

Мiсцезнаходження об'єднання: 02090,м.Київ, Харкiвське шосе,11-А. 



Асоцiацiя здiйснює наступну дiяльнiсть: бере участь в органiзацiї та проведеннi 

зустрiчей,конференцiй, симпозiумiв, конкурсiв та семiнарiв, спрямованих на сприяння розвитку 

галузi видобування нерудних копалин та користування надрами, пiдтримує та розвиває дiловi 

контакти з органами державної влади, управлiння та мiсцевого самоврядуванняя, спiвробiтничає 

з засобами масової iнформацiї, бере участь в органiзацiї i проведеннi навчальних та 

iнформацiйних програм для пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв пiдприємств - 

членiв Асоцiацiї. Емiтент є членом асоцiацiї з 2007 року, участь в асоцiацiї здiйснює на пiдставi 

вiдрахувань членських внескiв. 

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить сiпльну дiяльнiсть з iншими органiзацями, пiдприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не 

надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтнотi. Амортизацiя основних засобiв в 2020 роцi нараховувалась за премолiнiйним методом. 

Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вiдпуску запасiв у 

виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом 

iдентифiкованої вартостi.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх 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), середньо реалізаційні ціни, суму 

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; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

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  

Основнi види продукцiї, яку випускає пiдприємство є щебiнь фрацiї 20х40, щебiнь фракцiї 5х20. 

В зимовий перiод пiдприємство зменшує випуск продукцiї та проводить капiтальнi ремонти 

устаткування Основним ринком збуту є пiдприємства, якi використовують гранiтну продукцiю в 

своїй господарськiй дiяльностi. Сировиною для виробництва є гiрнича маса що видобувається з 



кар"єру. 

 

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  

За останнi п"ять рокiв було придбано такi основнi активи: у 2015 роцi - мiнi електростанцiя, 

система вiдео спостереження, оргтехнiка та офiснi меблi, була установлена огорожа та 

проведена модернiзацiя вагiв автомобiльних, у 2016 роцi - автомобiль легковий LADA 212140, 

легковий автомобiль LADA LARGUS, у 2017 роцi - автобус Volkswagen Крафтер, автомобiль 

Skoda Octavia, у 2018 роцi придбано в лiзинг екскаватор гiдравлiчний Caterpillar 336D2L, 

гусеничний трактор Беларус-1502, бульдозер Т-130, дробарку щокову СМД-111А, станок 

буровий шарошечний СБШ, таль електричну, у 2019 роцi - екскаватор ЕКГ-5, навантажувач 

Е-534, тракрор ХТЗ-150к, трансформатор ТМ 630, у 2020 роцi - автомобiль Volkswagen Golf, 

навантажувач Doosan SD380 та ваги до нього, вантажний автомобiль КАМАЗ, концентратор 

кисню, буровий станок СБШ-250. Iнформацiя про планування будь-яких iнвестицiй у 

господарську дiяльнiсть Товариства вiдсутня. 

 

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, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Емiтент здiйснює свою господарську дiяльнiсть, використовуючi свої власнi та орендованi 

основнi засоби: виробниче устаткування, автотранспортнi засоби i т.п. Виробничi потужностi 

використано на 63%. Метою господарської дiяльностi пiдприємства являється постiйне 

оновлення основних засобiв. Для збiльшення продуктивностi працi, зростання використання 

виробничих потужностей до 80% планується придбання добувної технiки та часткове оновлення 

технологiчного транспорту за рахунок власних iнвестицiй. Основнi засоби емiтента знаходяться 

за адресою Товариства в с. Малий Бузукiв, Смiлянського р-ну, Черкаської областi. Екологiчних 

питань, що можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства за звiтний перiод не 

виникало. Капiтальне будiвництво на пiдприємствi в даний перiод не планується. 

 

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

економічних обмежень 

До проблем, що впливають на дiяльнiсть емiтента можна вiднести високу ставку оподаткування, 

пiдвищення цiн на енергоносiї та буро вибуховi роботи, комплектуючi, устаткування, наявнiсть 

застарiлого обладнання. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основним завданням виробничого пiдприємства є збiльшення обсягiв виробництва, розширення 

асортименту виробленої продукцiї та максимальне зменшення витрат, вiдповiдно зросте дохiд 

вiд реалiзацiї продукцiї, що надасть можливостi пiдприємству за рахунок власних коштiв 

iнвестувати переоснащення виробничих потужностей та придбання нового менш енергоємного 

технологiчного обладнання.  

 



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

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець року немає. 

 

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) 

Збiльшення обсягу виробництва гранiтної продукцiї. Замiна застарiлого обладнання на сучасне, 

потужне i менш енергоємне 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки не проводилися. 

 

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

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Додаткова iнформацiя вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Склад наглядової ради становить три 

особи. Комiтети у складi наглядової 

ради не створювалися. 

Голова наглядової ради (на момент 

обрання акцiонер) 

Член наглядової ради (на момент 

обрання акцiонер) 

Член наглядової ради (на момент 

обрання акцiонер) 

 

Нiжнiков Олександр Миколайович 

Расiч Олександр Iванович 

Проценко Руслан Олексiйович. 

Директор Одноосiбний виконавчий орган  директор Нiжнiков Володимир 

Миколайович 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв цiнних 

паперiв 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

директор 
Нiжнiков Володимир 

Миколайович 
1953 

Повна вища, 

Київський 

полiтехнiчний 

iнститут 

50 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", 05467694, 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", голова 

правлiння 

20.07.2020, 3 

Опис: 
Повноваження та обов'язки за посадою директора згiдно Статуту та контракту, розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку 

вiдповiдно до займаної посади, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 20.07.2020 року 

обрано Директора Нiжнiкова Володимира Миколайовича, термiном на три роки персонально. Посадова особа є акцiонером емiтента i на момент 

обрання володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 78,941496%.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

Загальний стаж роботи 50 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". 

Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.  

2 

член наглядової ради 

(акцiонер) 
Расiч Олександр Iванович 1957 

Повна вища, 

Днiпропетровського 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

гiрничий iнститут 

iм.Артема 

41 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", 05467694, 

ПАТ "Мало -Бузукiвський 

гранiтний кар"єр", член 

правлiння, головний iнженер 

 

 

20.07.2020, 3 

Опис: 
Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту та положення, винагорода за даною посадою не виплачується, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради, 

рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 20.07.2020 року, 

обрано Наглядову раду товариства у складi трьох осiб, термiном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Расiча Олександра Iвановича. 

Посадова особа є акцiонером емiтента i на момент обрання володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 0,205193%.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рiк. Посади, якi обiймав протягом 

останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр". 

Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є 

акцiонером товариства. 



3 

голова наглядової ради 

(акцiонер) 

Нiжнiков Олександр 

Миколайович 
1949 

Неповна вища, 

Роменський 

iндустрiальний 

технiкум 

52 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", 05467694, 

Голова наглядової ради ПАТ 

"Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр" майстер 

гiрничий ПАТ 

"Мало-Бузукiвсткий 

гранiтний кар'єр" 

20.07.2020, 3 

Опис: 
Повноваження та обов'язки за посадою голови наглядової ради згiднозгiдно Статуту, положення та договору. Розмiр виплаченої винагороди 

дорiвнює рiчному заробiтку  посадовiй особи, згiдно договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно рiшення 

Наглядової ради ПрАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " (протокол засiдання Наглядової Ради вiд 20.07.2020 року) обрано 

Головою Наглядової ради Нiжнiкова Олександра Миколайовича, термiном на три роки персонально. Посадова особа на момент обрання є 

акцiонером емiтента i володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 0,167566%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

 Загальний стаж роботи 52 роки. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" майстер гiрничий ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших 

пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є акцiонером товариства. 

4 

член наглядової ради 

(акцiонер) 

Проценко Руслан 

Олексiйович 
1986 

Повна вища, 

Нацiональний 

гiрничий унiверситет 

м.Днiпропетровськ 

11 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", 05467694, 

член наглядової ради ПАТ 

"Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр", головний 

маркшейдер ПАТ 

"Мало-Бузукiвсткий 

гранiтний кар'єр" 

 

20.07.2020, 3 

Опис: 
Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згiдно Статуту, положення та договору, винагороди за даною посадою не 

виплачується, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу 

Наглядової ради, рiшенням рiчних чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ " МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР " протокол вiд 

20.07.2020 року, обрано Наглядову раду товариства у складi трьох осiб, термiном на три роки персонально: Членом Наглядової ради Проценка 

Руслана Олексiйовича. Посадова особа на момент обрання є акцiонером емiтента i володiв часткою у статутному капiталi товариства в розмiрi 

0,062678%.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має Загальний стаж роботи 11 рокiв. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  член наглядової ради ПАТ 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний маркшейдер ПАТ "Мало-Бузукiвсткий гранiтний кар'єр". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає 

посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має. Посадова особа на момент обрання є акцiонером товариства. 

5 головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна 1968 
Неповна вища, 

Тальнiвський 
33 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

граiнтний кар'єр", 05467694, 

10.09.2009, 

безстроково 



будiвельний 

технiкум 

ПАТ "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр" головний 

бухгалтер, член правлiння. 

ТОВ "Мало -Бузукiвський 

камiнь", головний бухгалтер 

Опис: 
Повноваження та обов'язки за посадою згiдно посадової iнструкцiї, розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до 

займаної посади, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначена на посаду наказом голови правлiння вiд 10.09.2009 

року №171-к, безстроково. Змiн у складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Загальний стаж роботи 33  роки. Посади, якi 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", головний бухгалтер ПАТ "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр". Тищенко Нiна Петрiвна займає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Мало - Бузукiвський камiнь", Черкаська область, 

Смiлянський район, с. Малий Бузукiв, вул. Шевченка,1.Посадова особа не є акцiонером товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

директор Нiжнiков Володимир Миколайович 1 550 411 78,941496 1 550 411 0 

Член наглядової ради (на 

момент обрання акцiонер) 

Расiч Олександр Iванович 4 030 0,2052 4 030 0 

Голова наглядової ради (на 

момент обрання акцiонер) 

Нiжнiков Олександр Миколайович 3 291 0,1676 3 291 0 

Член наглядової ради (на 

момент обрання акцiонер) 

Проценко Руслан Олексiйович 1 231 0,0627 1 231 0 

головний бухгалтер Тищенко Нiна Петрiвна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Протягом звiтного перiоду посадовi особи емiтента не звiльнялися. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Закрите акцiонерне 

товариство "Торговець 

цiнними паперами 

"Восток-Маклер" 

23461005 

61003, Україна, Харківська обл., - 

р-н, мiсто Харкiв, м-н 

Конституцiї,1, палац, буд. 2 п- д, 

2 поверх 

0,0001 

Закрите акцiонерне 

товариство АТ "Профiнвест" 
23739311 

04080, Україна, Київська обл., - 

р-н, мiсто Київ, вул. Фрунзе, буд. 

15 

0,0216 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Мало-Бузукiвський камiнь" 

34878818 

20740, Україна, Черкаська обл., 

Смiлянський р-н, село Малий 

Бузукiв, вул. Шевченка, 1 

4,2129 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

235 фiзичних осiб 95,7654 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Основним завданням виробничого пiдприємства є збiльшення обсягiв виробництва, розширення 

асортименту виробленої продукцiї та максимальне зменшення витрат, що забезпечить 

збiльшення доходу вiд реалiзацiї продукцiї, та надасть можливостi пiдприємству за рахунок 

власних коштiв iнвестувати переоснащення виробничих потужностей та придбання нового 

менш енергоємного технологiчного обладнання.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Державне пiдприємство "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр" було створене 60 рокiв тому. У 

веревснi 1995 року було перетворено в ВАТ "Мало - Бузукiвський гранiтний кар"єр". З лютого 

2011 року назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" змiнено 

на Публiчне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".  Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року  тип акцiонерного товариства змiнено з 

публiчного на приватне, а найменування на Приватне акцiонерне товариство 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр".   

 

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, зокрема інформацію про: 
Емiтентом деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися. 

 



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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
У емiтента вiдсутнi завдання та полiтика щодо управлiння фiнансовими ризиками 

 

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

ризику грошових потоків 
Оцiнка схильностi емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або 

ризику грошових потокiв не проводился. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Kodeks_korp.PDF 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
емiтент не застосовує iншого одексу корпоративного управлiння 

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги 

 

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 
Емiтент вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння, затвердженого 

10.01.2011 року, в частинi положень, що стосуються Правлiння та Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з 

тим, що Кодекс не приведений у вiдповiднiсть до нової редакцiї Статут, вiдповiдно до якого, в 

Товариствi обрано одноособовий виконавчий орган (директора), а такий орган як ревiзiйна 

комiсiя не створюється. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 20.07.2020 

Кворум зборів 99,9247 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування) та прийнятi 

рiшення: 

Питання №1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв та 

прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

Прийняте рiшення: Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення 

пiдрахунку голосiв пiд час  голосувань, оформлення результатiв голосувань з 

питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов`язаних iз  



забезпеченням проведення голосування на загальних  зборах  акцiонерiв, обрати 

Лiчильну комiсiю в складi: 

Пилипенко Олена Олександрiвна  -  голова  лiчильної комiсiї; 

Дем'яненко Тетяна Миколаївна     -  член лiчильної комiсiї; 

Проценко Лiдiя Iванiвна                 -  член лiчильної комiсiї 

Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв 

Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. 

 

Питання №2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства у 2019 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства на 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

директора. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора товариства за 2019 рiк.  Затвердити 

основнi напрямки дiяльностi  товариства на 2020 рiк. 

 

Питання №3. Розгляд звiту Наглядової ради про роботу за 2019 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.  

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради товариства  за 2019 рiк. 

 

Питання №4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк.  

 

Питання №5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 

рiк. 

Прийняте рiшення: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2019 рiк  направити на розвиток виробництва. 

 

Питання №6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв. 

Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР" протягом одного року з дати 

прийняття цього рiшення, наступного характеру та граничної сукупної вартостi: 

1. договори щодо придбання транспортних засобiв, машин, технiки та 

механiзмiв, в тому числi в лiзинг; 

2. кредитнi та депозитнi договори та/ або змiни до них; 

3. договори/угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання 

зобов'язань по кредитним договорам, укладених Товариством або iншими 

суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); 

4. договори/угоди щодо збiльшення або зменшення суми кредитних 

договорiв та договорiв їх забезпечення; 

5. договори щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, 

оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 

страхування); 

6. договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i 

оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, 

оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, 

застави, страхування); 

7. договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; 

8. договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт; 

9. договори позики; 

10. договори щодо реалiзацiї гранiтної продукцiї контрагентам. 

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення становить 50 

мiльйонiв гривень.  



Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44520 

тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  - 112,3 

%. 

Повноваження на визначення iстотних та iнших умов договорiв, що є значними 

правочинами надати директору Товариства. 

Повноваження на пiдписання договорiв, що є значними правочинами, надати 

директору Товариства. 

 

Питання №7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора 

товариства. 

Прийняте рiшення: Припинити повноваження Виконавчого органу товариства - 

директора приватного акцiонерного Товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР"  Нiжнiкова Володимира Миколайовича. 

 

Питання№8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати одноосiбний Виконавчий  орган  товариства ( 

директора) персонально: Нiжнiкова Володимира  Миколайовича.  Термiном на 

три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.. 

 

Питання №9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової  ради у складi трьох 

осiб персонально:  

Нiжнiкова Олександра Миколайовича - голови Наглядової ради (акцiонер 

товариства); 

Расiча Олександра Iвановича - члена Наглядової ради (акцiонер товариства); 

Проценко Руслана Олексiйовича - члена  Наглядової ради (акцiонер товариства). 

 

Питання №10.Обрання  Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення:  Наглядову раду обрано у складi трьох осiб, персонально: 

Нiжнiкова Олександра Миколайовича (член наглядової ради - акцiонер 

товариства), Расiча Олександра Iвановича (член наглядової ради - акцiонер 

товариства), Проценко Руслана Олексiйовича (член наглядової ради - акцiонер 

товариства). 

 

Питання №11. Укладання цивiльно-правового договору з головою Наглядової 

ради. 

Прийняте рiшення: Укласти з головою Наглядової ради цивiльно-правовий 

договiр встановленої форми. Встановити розмiр винагороди голови Наглядової 

ради товариства в розмiрi 8000,00 грн. Уповноважити на пiдписання 

цивiльно-правового договору з головою Наглядової ради директора товариства.  

 

Питання №12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 

Прийняте рiшення: Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР", виклавши його 

у новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити 

голову зборiв Нiжнiкова Дмитра Володимировича пiдписати Статут 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" та здiйснити всi iншi заходи, необхiднi для державної 

реєстрацiї зазначеного Статуту. 

Перелiк питань порядку денного було затверджений наглядовою радою, iншi 

пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. 

 



 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 17.04.2020 

Кворум зборів 0 

Опис Повiдомлення про суттєвi подiї 

 

щодо скасування  проведення  рiчних  загальних зборiв акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 

 

(скликаних на 17 квiтня 2020 року) 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" (також надалi "Товариство"), код ЄДРПОУ 05467694, 

мiсцезнаходження: 20740, Україна, Черкаська обл., Смiлянський район, с. Малий 

Бузукiв, вул. Шевченка, 1, повiдомляє, що 18.03.2020 р. у загальнодоступнiй 

iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку та на веб-сайтi Товариства було розмiщено повiдомлення про проведення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на17 квiтня 2020 року. 

 

У зв'язку з веденням в Українi карантину з 12 березня до 24 квiтня 2020 р. та 

забороною проведення всiх масових заходiв, у яких бере участь понад 10 осiб, з 

метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 та дотримання вимог 

карантину, 10.04.2020 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення про 

скасування проведення чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" (далi - "Збори"), якi були призначенi на 17 квiтня 2020 р. та 

про скликання яких акцiонери Товариства були повiдомленнi персонально та 

через Stockmarket (https://stockmarket.gov.ua) i веб-сторiнку Товариства в мережi 

Iнтернет (mbgk.ck.ua) 18.03.2020 року. 

 

Зважаючи на викладене, Збори акцiонерiв Товариства у вказану дату 17.04.2020 р. 

не будуть проводитись, пiдготовчi дiї щодо проведення Зборiв призупиняються, а 

попереднє повiдомлення акцiонерам про проведення цих Зборiв на 17.04.2020 р. 

вiдкликається Товариством i вважається нечинним. 

 

Про нову дату проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iншi 

питання з проведення таких зборiв буде вирiшено Наглядовою радою Товариства 

та повiдомлено всiм акцiонерам додатково у встановленому законодавством i 

статутом Товариства порядку, пiсля закiнчення перiоду карантину. 

Перелiк питань, включених до проекту порядку денного: 

 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв та прийняття 

рiшення про припинення їх повноважень. 

 

Проект рiшення: Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення 

пiдрахунку голосiв пiд час  голосувань, оформлення результатiв голосувань з 

питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов`язаних iз  

забезпеченням проведення голосування на загальних  зборах  акцiонерiв, обрати 

Лiчильну комiсiю в складi : 

 

Пилипенко Олена Олександрiвна  -  голова  лiчильної комiсiї; 

 

Дем'яненко Тетяна Миколаївна      - член лiчильної комiсiї; 



 

Проценко Лiдiя Iванiвна                   -  член лiчильної комiсiї 

 

Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв 

Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. 

 

2. Розгляд звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства у 2019 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства 

на 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 

 

Проект рiшення: Затвердити звiт директора товариства за 2019 рiк.  Затвердити 

основнi напрямки дiяльностi  товариства на 2020 рiк. 

 

3. Розгляд звiту Наглядової ради про роботу за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради товариства  за 2019 рiк. 

 

4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

 

Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк. 

 

5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк. 

 

Проект рiшення: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2019 рiк  направити на  розвиток виробництва. 

 

6. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

 

Проект рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися Приватним АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР" протягом одного року з дати 

прийняття цього рiшення, наступного характеру та граничної сукупної вартостi: 

 

договори щодо придбання транспортних засобiв, машин, технiки та механiзмiв, в 

тому числi в лiзинг; 

кредитнi та депозитнi договори та/ або змiни до них; 

договори/угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань 

по кредитним договорам, укладених Товариством або iншими суб'єктами 

господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); 

договори/угоди щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та 

договорiв їх забезпечення; 

договори щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди 

(суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 

страхування); 

договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i 

оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, 

оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, 

застави, страхування); 

договори щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; 

договори на проведення ремонтно-будiвельних робiт; 

договори позики; 

договори щодо реалiзацiї гранiтної продукцiї контрагентам. 

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися 



Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення становить 50 

мiльйонiв гривень. 

 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44520 

тис. грн. 

 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi  - 112,3 

%. 

 

Повноваження на визначення iстотних та iнших умов договорiв, що є значними 

правочинами надати директору Товариства. 

 

Повноваження на пiдписання договорiв, що є значними правочинами, надати 

директору Товариства. 

 

7. Припинення повноважень Виконавчого органу - директора товариства. 

 

Проект рiшення: припинити повноваження Виконавчого органу товариства - 

директора приватного акцiонерного Товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР"  Нiжнiкова Володимира Миколайовича. 

 

8. Обрання Виконавчого органу - директора товариства. 

 

Проект рiшення: Обрати одноосiбний Виконавчий  орган  товариства ( 

директора) персонально: Нiжнiкова Володимиира  Миколайовича.  Термiном на 

три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства. 

 

9. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рiшення: Припинити повноваження Наглядової  ради у складi трьох осiб 

персонально: 

 

Нiжнiкова Олександра Миколайовича - голови Наглядової ради; 

 

Расiча Олександра Iвановича - члена Наглядової ради; 

 

Проценко Руслана Олексiйовича - члена  Наглядової ради. 

 

10.Обрання  Наглядової ради Товариства. 

 

Проект рiшення: Обрати  Наглядову раду у складi трьох осiб, персонально: 

 

Нiжнiкова Олександра Миколайовича - (акцiонер), Расiча Олександра Iвановича - 

(акцiонер), Проценко Руслана Олексiйовича - (акцiонер). 

 

11. Укладання цивiльно-правового договору з головою Наглядової ради. 

 

Проект рiшення: Укласти з головою Наглядової ради цивiльно-правовий договiр 

встановленої форми. Встановити розмiр винагороди голови Наглядової ради 

товариства в розмiрi 8000,00 грн. Уповноважити на пiдписання 

цивiльно-правового договору з головою Наглядової ради директора товариства. 

 

12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 



 

Проект рiшення: Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР`ЄР", виклавши його 

у новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити 

голову зборiв Нiжнiкова Дмитра Володимировича пiдписати Статут 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" в новiй редакцiї та здiйснити всi iншi заходи, необхiднi для 

державної реєстрацiї зазначеного Статуту. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 30.10.2020 

Кворум зборів 0 

Опис Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у  чергових загальних зборах  

акцiонерiв: 0 (нуль) акцiонерiв 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, 

якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 0 голосiв, що складає 0 

вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", загальнi збори 

акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них 

акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Кворум для проведення зборiв вiдсутнiй, збори є такими, що не вiдбулися.  

 (порядок денний): 

1.            Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2.            Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження 

порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). 

3.            Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на 

загальних зборах. 

4.            Про припинення Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" шляхом його реорганiзацiї 

(перетворення) в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР". 

5.            Про порядок i умови здiйснення припинення Приватного 

акцiонерного товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 

шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР". 

6.            Про затвердження плану перетворення Товариства. 

7.            Про призначення комiсiї з припинення Приватного акцiонерного 

товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" (надалi - Комiсiя), 

обрання персонального складу Комiсiї у зв'язку з його перетворенням на 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Надання Комiсiї з припинення 

доручень по виконанню передбачених законодавством України дiй щодо 

реорганiзацiї Товариства. 

8.            Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного 

акцiонерного товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" в 

зв'язку з його припиненням шляхом перетворення. 

9.            Про проведення iнвентаризацiї та призначення Iнвентаризацiйної 

комiсiї. 

10.          Про затвердження умов та порядку викупу акцiй Приватного 

акцiонерного товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" у 

акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення про припинення товариства 

шляхом його перетворення. 

11.          Про затвердження порядку, строкiв та умов обмiну акцiй, випущених 

Приватним акцiонерним товариством "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР", на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою 



вiдповiдальнiстю "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР". 

12.          Про зупинення обiгу акцiй Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР". 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) Бюлетенями 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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) 

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок 

денний):1.            Про обрання Лiчильної комiсiї загальних 

зборiв.2.            Про обрання Голови та Секретаря загальних 

зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв 

(регламенту зборiв).3.            Затвердження порядку 



засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах.4.            

Про припинення Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" шляхом його 

реорганiзацiї (перетворення) в Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР".5.            Про порядок i умови здiйснення 

припинення Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" шляхом 

перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР".6.            

Про затвердження плану перетворення Товариства.7.            

Про призначення комiсiї з припинення Приватного акцiонерного 

товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 

(надалi - Комiсiя), обрання персонального складу Комiсiї у 

зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю. Надання Комiсiї з припинення доручень по 

виконанню передбачених законодавством України дiй щодо 

реорганiзацiї Товариства.8.            Про порядок та строк 

заявлення вимог кредиторами Приватного акцiонерного 

товариства "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" в 

зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.9.            

Про проведення iнвентаризацiї та призначення Iнвентаризацiйної 

комiсiї.10.          Про затвердження умов та порядку викупу 

акцiй Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" у акцiонерiв, 

якi голосували проти прийняття рiшення про припинення 

товариства шляхом його перетворення.11.          Про 

затвердження порядку, строкiв та умов обмiну акцiй, випущених 

Приватним акцiонерним товариством "МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ 

ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР", на частки у статутному капiталi 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР".12.          

Про зупинення обiгу акцiй Приватного акцiонерного товариства 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР". 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

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 голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити) 
У 2020  роцi позачерговi 

збори  скликалися. 

 



У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Черговi збори акцiонерiв скликалися в 

звiтному роцi. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У 2020  роцi позачерговi збори  скликалися, 

але невiдбулися в звязку з вiдсутнiстю 

кворуму. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Нiжнiков 

Олександр 

Миколайович - 

Голова 

наглядової ради 

(акцiонер) 

 X Повноваження голови наглядової ради: 

1. органiзовувати роботу наглядової 

ради,  

2. скликати засiдання наглядової ради та 

головує на них,  

3. органiзовувати обрання секретаря 

загальних зборiв,  

4. здiйснювати iншi повноваження, 

передбаченi Статутом та положенням про 

наглядову раду: може iнiцiювати створення в 

Наглядовiй радi постiйних чи тимчасових 

комiтетiв з числа її членiв для вивчення i 

пiдготовки питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової ради та виносяться 

на її розгляд в установленому порядку.  

Расiч Олександр 

Iванович - Член 

наглядової ради  

(акцiонер) 

 X Повноваження членiв наглядової ради:  

1. брати участь у засiданнях, що скликає 

одноосiбний виконавчий орган (директор) 

Товариства; 

2. отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. 

Знайомитися iз документами Товариства, 

отримувати їх копiї; 

3. вимагати скликання позачергового 

засiдання наглядової ради Товариства; 

4. надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення наглядової ради 

Товариства; 

5. отримувати справедливу винагороду 

та компенсацiйнi виплати за виконання 

функцiй члена наглядової ради. 

 

Проценко  X Повноваження членiв наглядової ради:  



Руслан 

Олексiйович - 

Член наглядової 

ради  (акцiонер) 

1. брати участь у засiданнях, що скликає 

одноосiбний виконавчий орган (директор) 

Товариства; 

2. отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй. 

Знайомитися iз документами Товариства, 

отримувати їх копiї; 

3. вимагати скликання позачергового 

засiдання наглядової ради Товариства; 

4. надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення наглядової ради 

Товариства; 

5. отримувати справедливу винагороду 

та компенсацiйнi виплати за виконання 

функцiй члена наглядової ради. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Так, протягом звiтного перiоду Наглядовою радою Товариства 

проведено 20 засiдань, на яких розглядалися питання про 

скликання та проведення загальних зборiв, про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв директором, про укладення 

додаткових угод до договорiв кредиту, застави, поруки, обрання 

аудитора, погодження вiдпустки директора та iншi. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X 

Комiтети в складi 

наглядової ради не 

створювалися 

З питань призначень  X 

Комiтети в складi 

наглядової ради не 

створювалися 

З винагород  X 

Комiтети в складi 

наглядової ради не 

створювалися 

Інше (зазначити) 

Комiтети в складi наглядової ради 

не створювалися 

Комiтети в складi 

наглядової ради не 

створювалися 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

Комiтети в складi наглядової ради не створювалися 



ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети в складi наглядової ради не створювалися 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Затвердження звiту   наглядової ради   про  господарсько  - 

фiнансову  дiяльнiсть Товариства за звiтний перiод  

здiйснюється   на   загальних зборах  акцiонерiв.   

 

 

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) 

Вимоги визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" 
X  

 

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 зі 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) нi 

 

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 (запишіть) Винагороду отримує голова наглядової ради, сума винагороди є 



фiксованою  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

 Одноосiбний виконавчий 

орган (директор) - 

Володимир Миколайович 

Нiжнiков 

Директор зобов'язаний:  

1. Дотримуватись умов контракту та здiйснювати 

оперативне управлiння товариством, органiзовувати його 

виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, 

забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом 

товариства. 

2. Виконувати такi функцiї й обов'язки щодо органiзацiї та 

забезпечення дiяльностi товариства:  

1) представляти пiдприємство в усiх органах державної 

влади, пiдприємствах, установах та органiзацiях i у 

взаємовiдносинах з партнерами; 

2) виконувати рiшення Вищого органу товариства;  

3) виконувати рiшення Наглядової ради товариства;  

4) виконувати умови колективного договору, який 

укладається ним, i нести вiдповiдальнiсть за невиконання умов 

колективного договору вiдповiдно до чинного законодавства 

України; 

5) налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та 

iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства;  

6) визначати, формулювати, планувати, здiйснювати i 

координувати всi види дiяльностi пiдприємства; 

7) визначати напрями розвитку пiдприємства у формуваннi 

цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, 

соцiальної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 

8) органiзовувати роботу i ефективну взаємодiю виробничих 

одиниць, цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв пiдприємства, 

направляти їх дiяльнiсть на досягнення високих темпiв розвитку i 

удосконалення виробництва та продукцiї;  

9) органiзовувати виробничо-господарську дiяльнiсть 

пiдприємства; 

10) органiзовувати реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої 

товариством, у тому числi робiт та послуг;  

11) органiзовувати збереження й ефективне використання 

майна та прибутку товариства; 

12) забезпечувати вiдповiднiсть продукцiї встановленим 

стандартам, з метою задоволення потреб замовникiв i споживачiв 

у вiдповiдних видах продукцiї, пiдвищення продуктивностi працi, 

ефективностi виробництва i якостi продукцiї, органiзацiї працi, 

виробництва i управлiння; 

13) забезпечувати виконання пiдприємством обов'язкiв перед 

державним бюджетом, постачальниками, замовниками i банками; 

14) забезпечувати сполучення економiчних i адмiнiстративних 

методiв керiвництва, матерiальних i моральних стимулiв 

пiдвищення ефективностi виробництва, а також пiдсилення 



вiдповiдальностi кожного працiвника за доручену йому справу; 

15) забезпечувати додержання законностi, активне 

використання правових засобiв удосконалення управлiння, 

змiцнення договiрної дисциплiни i облiку, господарського 

розрахунку; 

16) направляти дiяльнiсть персоналу на досягнення високих 

економiчних та фiнансових результатiв;  

17) забезпечувати пiдготовку проектiв нормативних 

документiв, що вимагають затвердження загальними зборами 

акцiонерiв; 

18) забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної 

iнформацiї в товариствi; 

19) здiйснювати заходи з соцiального розвитку колективу 

пiдприємства, забезпечувати розроблення, укладання i виконання 

колективного договору, проводити роботу щодо змiцнення 

трудової i виробничої дисциплiни, сприяти розвитку творчої 

iнiцiативи i трудової активностi працiвникiв; 

20) здiйснювати заходи щодо соцiального захисту колективу 

пiдприємства, забезпечення i збереження зайнятостi працiвникiв; 

21) вживати заходiв щодо забезпечення пiдприємства 

квалiфiкованими кадрами, найкращого використання безпечних i 

сприятливих умов працi, додержання вимог законодавства про 

охорону навколишнього середовища; 

22) вирiшувати всi питання в межах наданих йому прав та 

повноважень, доручати виконання окремих 

органiзацiйно-господарських функцiй заступникам керiвника, 

керiвникам виробничих пiдроздiлiв;  

23) виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення 

дiяльностi товариства, якщо це  передбачено дiючим 

законодавством. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання виконавчого органу не проводяться. Рiшення 

приймаються Директором одноособово.  Емiтент не є публiчним 

акцiонерним товариством, тому iнша iнформацiя про дiяльiнсть 

виконавчого органу не розкривається  

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Емiтент не є публiчним акцiонерним товариством, тому 

iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу (а саме: оцiнка 

його роботи) не розкривається. 

 

Примітки 
Емiтент не є публiчним акцiонерним товариством, тому iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого 



органу (а саме: оцiнка його роботи) не розкривається.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

пiдприємством. 

 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

 

o ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 

o ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

 

o кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

 

 

 

Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий 

ризик складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику. Пiдприємство 

пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть 

цiни вiд змiни курсу валют. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента 

буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн.  

 

Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 



погашення зобов'язань. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та 

вживає заходiв, для запобiгання їх зниження. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi 

пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi 

потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

 

 

Кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами  та  

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси.   

 

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 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

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)  ні 

 

Які документи існують 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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Статут, Кодекс корпоративного управлiння 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так ні ні так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так ні ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) нi 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) У Товариствi не створено ревiзiйну комiсiю. 

 

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 Нiжнiков Володимир Миколайович - 78,941496 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 964 000 329 616 не виконання акцiонерами пункту 

10 роздiлу VI Закону України "Про 

депозитарну систему України" 

(Прикiнцевими та перехiдними 

положеннями Закону України "Про 

депозитарну систему України" 

встановлено, що у разi якщо 

власник цiнних паперiв протягом 

одного року з дня набрання 

чинностi цим Законом не уклав з 

обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про 

обслуговування рахунка в цiнних 

паперах вiд власного iменi або не 

здiйснив переказ належних йому 

прав на цiннi папери на свiй рахунок 

у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

12.10.2014 



депозитарнiй установi, цiннi папери 

такого власника (якi дають право на 

участь в органах емiтента) не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента.)  

Такi обмеження депозитарна 

установа повинна була встановити 

протягом одного робочого дня пiсля 

закiнчення строку, вказаного у 

пунктi 10 роздiлу VI Закону України 

"Про депозитарну систему України" 

(тобто протягом 12.10.2014). 

Опис п. 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закон 

України "Про депозитарну систему України" 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного 

голосування строком на три роки. Повноваження членiв наглядової ради припиняються 

загальними зборами акцiонерiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової 

ради припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим;  

5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

наглядової ради,  який є представником акцiонера. 

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.  

 

Директор Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 (три) роки. В разi 

дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.  

Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що 

повинна повiдомити Наглядову раду не пiзнiше нiж за 14 календарних днiв до дати звiльнення. 

Повноваження директора припиняються: 

- пiсля закiнчення строку дiї контракту; 

- за угодою сторiн; 

- за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв; 

- з iнiцiативи наглядової ради Товариства до закiнчення строку дiї контракту; 

- з iнiцiативи особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу 

(директора). 

 

Головний бухгалтер призначається та звiльняється директором Товариства, в порядку 

визначеному Кодексом законiв про працю України. 

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення: директору та головному бухгалтеру виплачуються 

компенсацiї, визначенi чинним законодавством, зокрема: за невикористану частину щорiчної 

вiдпустки. У разi дострокового припинення контракту з директором у зв'язку з хворобою чи 



iнвалiднiстю (пiдтверджених вiдповiдними медичними довiдками), що перешкоджають 

виконанню обов'язкiв за контрактом,  виплачується  матерiальна допомога в розмiрi п'яти 

середнiх заробiтних плат Керiвника, обчислених за останнi три мiсяцi. Члени наглядової ради та 

голова наглядової ради виконують свої обов'язки на пiдставi цивiльно-правових договорiв, 

якими не передбачено будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi їм в разi 

їх звiльнення. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження директора: 

1. без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляє його iнтереси, 

вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства.  

2. представляти Товариство в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як в Українi, так i за 

кордоном, укладає вiд iменi Товариства договори (контракти), вирiшує питання, пов'язанi з 

укладенням договорiв (контрактiв); 

3. керувати поточними справами Товариства; 

4. затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний 

розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв; 

5. встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; 

6. встановлювати цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 

7. укладати кредитнi договори, договори про вiдкриття кредитних лiнiй, договори застави, 

поруки; 

8. затверджувати iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, 

за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; 

9. вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; 

10. приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови 

оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення 

та матерiального стимулювання; 

11. виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв 

Товариства; 

12. органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 

13. затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; 

14. укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим 

представником трудового колективу; 

15. розпоряджатися майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним 

законодавством та цим Статутом; 

16. затверджувати акти на списання запасiв корисних копалин з облiку пiдприємства; 

17. призначати особу, що буде здiйснювати повноваження Директора (виконуючого 

обов'язки директора) пiд час його тимчасової вiдсутностi: вiдпустка, тимчасова 

непрацездатнiсть, вiдрядження тощо; 

18. виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства та рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової ради. 

 

Повноваження членiв наглядової ради:  

1. брати участь у засiданнях, що скликає одноосiбний виконавчий орган (директор) 

Товариства; 

2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; 

3. вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 

4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 

5. отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй 



члена наглядової ради. 

 

Повноваження голови наглядової ради: 

1. органiзовувати роботу наглядової ради,  

2. скликати засiдання наглядової ради та головує на них,  

3. органiзовувати обрання секретаря загальних зборiв,  

4. здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про наглядову 

раду: може iнiцiювати створення в Наглядовiй радi постiйних чи тимчасових комiтетiв з числа її 

членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради та 

виносяться на її розгляд в установленому порядку 

 

Повноваження головного бухгалтера: 

1. давати працiвникам бухгалтерiї вказiвки, обов'язковi до виконання; 

2. отримувати вiд працiвникiв пiдприємства, його структурних пiдроздiлiв, iнформацiю, 

необхiдну для виконання покладених на нього завдань; 

3. дiяти вiд iменi пiдприємства в межах наданих повноважень та доручень; 

4. подавати на розгляд голови правлiння заяви, пропозицiї та зауваження щодо роботи 

пiдприємства. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Звiт з надання обгрунтованої впевненостi незалежного аудитора 

щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння 

Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" за 2020 рiк 

 

Цей "Звiт з надання обгрунтованої впевненостi незалежного аудитора щодо iнформацiї, 

наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" за 2020 рiк" (далi - Звiт з надання обгрунтованої 

впевненостi) призначається для акцiонерiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" (далi - Замовник) i може бути використаний для подання 

до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi Замовником 

регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв. 

 

Думка  

На нашу думку, Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог до складання i подання iнформацiї у Звiтi про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" за 2020 рiк, викладених в пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" та пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 №2826; Рiшеннi НКЦПФР 

№955 вiд 22.07.2014р. "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння".  

 

 Основа для думки  

Ми провели перевiрку складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне 

управлiння Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" за 2020 

рiк (далi - Звiт про корпоративне управлiння).  

Наша думка стосується iнформацiї щодо частини ключових показникiв, зокрема: основних 

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника; перелiку осiб, 

якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника; будь-яких 

обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника; 



порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника та повноважень посадових осiб 

Замовника вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок".  

Проте, якщо б за результатами нашої перевiрки iнформацiї щодо iнших показникiв, зокрема - 

щодо власного кодексу корпоративного управлiння, яким керується Замовник  щодо 

проведених загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) та загального опису прийнятих на зборах 

рiшень, щодо персонального складу наглядової ради та колегiального виконавчого органу 

Замовника, їх комiтетiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 

них рiшень згiдно вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", ми дiйшли висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми б 

повiдомили про цей факт.  

Наше завдання є завданням з обгрунтованої впевненостi, але не гарантує, що перевiрка 

iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 

iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупностi вони можуть впливати на економiчнi рiшення 

користувачiв, що приймаються на основi iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне 

управлiння.  

Виконуючи перевiрку iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання.  

Крiм того, ми iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї, наведеної у 

Звiтi про корпоративне управлiння, внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо 

розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються перевiрки, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Замовника.  

Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне 

управлiння, є вимоги викладенi в пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" та пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 №2826; Рiшеннi НКЦПФР 

№955 вiд 22.07.2014р. "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння".  

Вiдповiдальнiсть Замовника викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та 

тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, Замовника" нашого Звiту з надання 

обгрунтованої впевненостi. 

Нашу вiдповiдальнiсть викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора" нашого Звiту з надання 

обгрунтованої впевненостi.  

Це завдання з надання впевненостi виконувалося вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000 

(переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 

фiнансової iнформацiї" (далi - МСЗНВ 3000 (переглянутий)).  

Ми дотримувалися вимог Мiжнародного стандарту  контролю якостi 1 "Контроль якостi для 

фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання 

впевненостi i супутнi послуги" (далi - МСКЯ 1) та вiдповiдно впровадили комплексну систему 

контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання 

етичних вимог, вiдповiдно до вимог Професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих 

та нормативних актiв.  

Ми дотрималися вимог незалежностi та iнших вимог, викладених в Кодексi етики професiйних 

бухгалтерiв, затвердженому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - 

Кодекс етики), в МСКЯ 1 та в Законi України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258), якi грунтуються на 

фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної 

ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.  



  Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

            

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

Замовника. 

Вiдповiдальнiсть за складання та подання iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння 

Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" за 2020 рiк, 

вiдповiдно до вимог, визначених в ст. 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" несе управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

Замовника. 

 

 Вiдповiдальнiсть аудитора  

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо складання i подання iнформацiї, наведеної 

у  Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський 

гранiтний кар'єр" за 2020 рiк , вiдповiдно до вимог визначених в пунктах 5-9 частини 3 статтi 

40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу 

VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 

03.12.2013 №2826; Рiшеннi НКЦПФР №955 вiд 22.07.2014р. "Про затвердження Принципiв 

корпоративного управлiння". 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

Повна назва: ТОВ "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту",  

код ЄДРПОУ: 33307726,  

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, офiс 37, 

тел. 492-16-73, факс. 492-16-74, 

внесено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (надалi - Реєстр) за номером 

реєстрацiї в Реєстрi: 3506 до наступних роздiлiв: "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi". 

Директор ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту" - аудитор Розвадовський М.В., який 

включений до Реєстру за номером реєстрацiї: 100194. 

 

Основнi вiдомостi про умови Договору про виконання завдання з надання обгрунтованої 

впевненостi 

Договiр вiд 29.12.2020 р., № 12-ЗНВ. 

Дата початку виконання завдання - 26.03.2021 р., дата закiнчення виконання завдання - 

31.03.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

Директор  

ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту":    ________________  Розвадовський М.В. 

 

М.П. 

 

 

Дата Звiту з надання обгрунтованої впевненостi: 31 березня 2021 року 

 

 



11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Емiтент не є фiнансовою установою. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Нiжнiков Володимир Миколайович 1 550 411 78,941496 1 550 411 0 

Усього 1 550 411 78,941496 1 550 411 0 



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 

простi бездокументарнi 

iменнi 

1 964 000 0,25 Права: 

участь в управлiннi акцiонерним товариством, зокрема 

шляхом участi у загальних зборах акцiонерiв. Одна 

проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос 

для вирiшення кожного питання на загальних зборах, 

крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування; 

отримання дивiдендiв ; 

отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його 

майна або вартостi частини майна товариства; 

отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

акцiонерного товариства, в обсязi i в порядку, 

визначених законодавством України i цим Статутом. 

отримувати рiчний звiт шляхом його заслуховування 

на загальних зборах з наступним затвердженням; 

вносити пропозицiї органам управлiння та контролю 

Товариства; 

розпоряджатись належними їм акцiями у вiдповiдностi 

з чинним законодавством та на умовах, визначених 

цим Статутом; 

залишати в спадщину свої акцiї однiй або кiльком 

особам, в тому числi Товариству. 

Акцiонери - власники простих акцiй товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та Статутом Товариства. 

 

Обов'язки: 

дотримуватись Статуту та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

товариства; 

сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї дiяльностi; 

утримуватись вiд дiй, якi можуть завдати шкоди або 

зашкодити дiловiй репутацiї Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю, зокрема 

оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi статутом Товариства;  

нi 



не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України та цим Статутом. 

Примітки: 

Загальна номiнальна вартiсть акцiй 491000 грн. 





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 

ідентифікацій

ний 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 

29.06.2010 66/23/1/201

0 

Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 4000075642 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 1 964 000 491 000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, фактiв лiстингу, делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах не вiдбувалось, додатковi емiсiї не проводились. Випсук проводився у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. 

 



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

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Нiжнiков Володимир Миколайович 1 550 411 78,941496 1 550 411 0 

Нiжнiков Олександр Миколайович 3 291 0,167566 3 291 0 

Расiч Олександр Iванович 4 030 0,205193 4 030 0 

Хлiвний Микола Дмитрович 2 000 0,101832 2 000 0 

Нiжнiков Дмитро Володимирович 75 459 3,842107 75 459 0 

Усього 1 635 191 83,258194 1 635 191 0 

 



 

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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 29 117 33 345 0 0 29 117 33 345 

  будівлі та споруди 2 936 2 694 0 0 2 936 2 694 

  машини та обладнання 12 878 16 555 0 0 12 878 16 555 

  транспортні засоби 1 710 2 687 0 0 1 710 2 687 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 11 593 11 409 0 0 11 593 11 409 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 29 117 33 345 0 0 29 117 33 345 

Опис 

Емiтент здiйснює свою господарську дiяльнiсть, використовуючi свої 

власнi та орендованi основнi засоби: виробниче устаткування, 

автотранспортнi засоби i т.п. Виробничi потужностi використано на 

63%. Метою господарської дiяльностi пiдприємства являється постiйне 

оновлення основних засобiв. Для збiльшення продуктивностi працi, 

зростання використання виробничих потужностей до 80% планується 

придбання добувної технiки та часткове оновлення технологiчного 

транспорту за рахунок власних iнвестицiй. Основнi засоби емiтента 

знаходяться за адресою Товариства в с. Малий Бузукiв, Смiлянського 

р-ну, Черкаської областi. Екологiчних питань, що можуть позначатися 

на використаннi активiв пiдприємства за звiтний перiод не виникало. 

Капiтальне будiвництво на пiдприємствi в даний перiод не планується. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

22 521 23 611 

Статутний капітал (тис.грн) 491 491 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

491 491 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств здiйснюється згiдно 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариства вiд 17.11.2004р. №485. 

Рiшення про коригування статутного капiталу не приймалося. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 року перевищує розмiр 

статутного капiталу, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

Відсоток за 

користування 

Дата 

погашення 



боргу (тис. 

грн) 

коштами 

(відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 4 294 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 23 084 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 27 378 X X 

Опис Протягом 2020 року у емiтента зобов'язань за цiнними 

паперами (у тому числi: за облiгацiями, за iпотечними цiнними 

паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими 

цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права) не виникало.  

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Щебiнь 

фракцiї 5х20 

93180 18062697 35 94009 24113308 36 

2 Щебiнь 

фракцiї 20х40 

32500 6314694 12 29795 7374263 12 

3 Щебiнь 

фракцiї 10х20 

21890 4080869 8 23659 6068533 9 

4 Щебiнь 

фракцiї 0х40 

30550 4173638 11 27277 5012149 11 

5 Пiсок з 

вiдсiвiв 

дроблення 

47007 3169822 15 41007 4264728 16 

6 Iншi 47511 1783615 19 42482 6925755 15 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали 26 

2 Заробiтна плата 30 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7 

4 Амортизацiя 9 

5 Iншi 28 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, вулиця Тропiнiна,7 Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiшення №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2018 

Міжміський код та телефон (044)591-04-00 

Факс (044)591-04-00 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть центрального 

депозитарiю 

Опис Обслуговування емiсiї цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, вулиця Антоновича,51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiшення №1857 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.12.2012 

Міжміський код та телефон (044)498-38-15 

Факс (044)287-56-73 

Вид діяльності оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

Опис розмiщення емiтентом iнформацiї в 

Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, Товариство з обмеженою 



ім'я, по батькові фізичної особи вiдповiдальнiстю "Бул-Спред" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30070412 

Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., мiсто 

Черкаси, вулиця Слави, 11, кв. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286505 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (0472) 33-50-68 

Факс (0472)33-50-68 

Вид діяльності депозитарна дiялнiсть депозитарних 

утсанов 

Опис Обслуговування рахункiв в цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю"Глобус" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20448234 

Місцезнаходження 03038, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, вулиця Федорова Iвана, 32, 

корпус ЛIТ. В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ№569224 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.12.2010 

Міжміський код та телефон (044) 2545378 

Факс (044) 2545378 

Вид діяльності страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв 

Опис Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власника наземних транспортних 

засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Арсенал 

страхуваня" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, Київська обл., мiсто 

Київ, вулиця Борщагiвська, 154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №284079 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 502 67 37 

Факс (044) 502 67 37 

Вид діяльності добровiльне страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Опис Добровiльне страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

(страхування об'єктвi застави за 

кредитним договором вiд 27.12.2017 р.) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "Аудиторська 

компанiя "Центр професiйного аудиту", 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33307726 

Місцезнаходження 00000, Україна, мiсто Київ, вул. 

Дегтярiвська, 62, офiс 37, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3506 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044-492-16-73 

Факс 044-492-16-73 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис 69.20 Деятельность в области 

бухгалтерского учета и аудита; 

консультации по налогообложению 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

Територія Черкаська область, с.Малий Бузукiв за КОАТУУ 7123782003 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12 

Середня кількість працівників: 108 

Адреса, телефон: 20740 село Малий Бузукiв, вулиця Шевченка, будинок 1, (0472)384452 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 951 3 999 

    первісна вартість 1001 4 306 4 435 

    накопичена амортизація 1002 ( 355 ) ( 436 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 194 186 

Основні засоби 1010 29 117 33 345 

    первісна вартість 1011 47 794 56 254 

    знос 1012 ( 18 677 ) ( 22 909 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 13 12 

Відстрочені податкові активи 1045 352 15 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 33 627 37 557 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 6 882 7 809 

Виробничі запаси 1101 3 513 3 582 

Незавершене виробництво 1102 1 969 2 013 

Готова продукція 1103 1 400 2 214 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 997 1 373 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 502 208 

    з бюджетом 1135 18 247 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 14 243 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 304 1 595 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 370 1 087 

Готівка 1166 34 22 

Рахунки в банках 1167 1 336 1 065 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 37 23 

Усього за розділом II 1195 10 110 12 342 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 43 737 49 899 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 491 491 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 476 1 476 

Додатковий капітал 1410 18 18 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 492 492 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 21 134 20 044 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 23 611 22 521 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 17 184 19 261 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 17 184 19 261 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 211 4 294 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 071 1 166 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 94 133 

    розрахунками з оплати праці 1630 460 879 

    одержаними авансами 1635 442 760 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 649 770 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 15 115 

Усього за розділом IІІ 1695 2 942 8 117 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 43 737 49 899 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 53 759 59 589 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 37 585 ) ( 38 066 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 16 174 21 523 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 238 548 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8 521 ) ( 8 088 ) 

Витрати на збут 2150 ( 4 148 ) ( 3 771 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 555 ) ( 1 156 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 2 188 9 056 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 11 31 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 225 ) ( 2 249 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 742 ) ( 546 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 232 6 292 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -283 -1 179 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 5 113 

    збиток 2355 ( 51 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -703 -1 866 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -703 -1 866 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -703 -1 866 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -754 3 247 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 13 947 16 470 

Витрати на оплату праці 2505 16 037 15 310 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 565 3 700 

Амортизація 2515 4 508 3 617 

Інші операційні витрати 2520 14 852 14 961 

Разом 2550 52 909 54 058 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 964 000 1 964 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 964 000 1 964 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,025970 2,603360 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,025970 2,603360 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ 

КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 62 023 70 038 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 10 7 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 912 530 

Надходження від повернення авансів 3020 2 795 1 688 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 2 2 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 334 386 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 36 518 ) ( 38 895 ) 

Праці 3105 ( 12 461 ) ( 12 584 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 812 ) ( 3 976 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 393 ) ( 14 012 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 522 ) ( 1 451 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 5 419 ) ( 6 840 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 452 ) ( 5 721 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 228 ) ( 564 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 47 ) ( 54 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 900 ) ( 1 213 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -283 1 353 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 2 625 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 2 625 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 317 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -317 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -283 1 036 

Залишок коштів на початок року 3405 1 370 334 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 087 1 370 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"МАЛО-БУЗУКIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" 
за ЄДРПОУ 05467694 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 491 1 476 18 492 21 134 0 0 23 611 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 491 1 476 18 492 21 134 0 0 23 611 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -51 0 0 -51 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 -703 0 0 -703 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 -336 0 0 -336 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -1 090 0 0 -1 090 

Залишок на кінець року  4300 491 1 476 18 492 20 044 0 0 22 521 

 

Керівник    Нiжнiков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тищенко Нiна Петрiвна 
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1 Пiдприємство та його дiяльнiсть 

Приватне акцiонерне товариство "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" (далi - Товариство) 

засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 

Черкаськiй областi вiд 21.06.1995 № 130-КП, шляхом перетворення державного пiдприємства 



"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" у вiдкрите акцiонерне товариство та вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства" у публiчне акцiонерне товариство. Процес 

приватизацiї Товариства був завершений згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду 

державного майна України по Черкаськiй областi вiд 08.04.1997 № 717-ПА. 

В 2017 роцi Товариство змiнило форму акцiонерного товариства iз публiчної на приватну. 

Мiсцезнаходження Товариства: Черкаська область, Смiлянський район, с. Малий Бузукiв, вул. 

Шевченка, буд.1.  

Основною дiяльнiстю Товариства є розробка родовищ корисних копалин, а також виробництво 

гранiтної продукцiї: щебеню фракцiйного, каменю, вiдсiву та iнших будматерiалiв. Виробничi 

потужностi знаходяться в с. Малий Бузукiв, Смiлянського району, Черкаської областi, України. 

Готова продукцiя продається покупцям на ринку України.  

Акцiонерами товариства визнаються фiзичнi i юридичнi особи, якi є власниками акцiй 

Товариства. 

Дiяльнiсть Товариства не обмежена термiном.  

Подання фiнансової звiтностi  у форматi таксономiї. Вiдповiдно до п.5 статтi 121 Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" компанiї, що мають 

подавати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, повиннi готувати та подавати свою фiнансову звiтнiсть 

на основi таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами в єдиному 

електронному форматi (iXBRL). На дату випуску цiєї фiнансової звiтностi процес подання 

фiнансової звiтностi в єдиному електронному форматi з використанням таксономiї UA XBRL 

МСФЗ 2020 року не працює повнiстю, а таксономiя UA XBRL МСФЗ 2020 року ще не була 

опублiкована. Враховуючи це, Комiтет з управлiння Системою фiнансової звiтностi 

рекомендував усiм регуляторним органам вiдкласти термiни подання звiтiв iXBRL за 2020 рiк та 

у першi 3 квартали 2021 року та не застосовувати санкцiї за затримку подання. Керiвництво 

Товариства планує пiдготувати пакет звiтiв iXBRL та подати його протягом 2021 року. 

 

2 Умови, в яких функцiонує Товариство 

Наприкiнцi 2019 року з Китаю вперше з'явились новини про COVID-19 (коронавiрус). У першi 

кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився по всьому свiту, викликаючи дестабiлiзацiю бiзнесу та 

економiчної дiяльностi. У березнi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала 

коронавiрус пандемiєю. Поширення вiрусу мало iстотний негативний вплив на економiчну 

активнiсть у свiтi, включаючи спад на ринках капiталу та рiзке зменшення цiн на 

товарно-сировиннi ресурси. Вплив COVID-19 значною мiрою залежатиме вiд тривалостi та 

масштабiв впливу пандемiї на свiтову та українську економiку. 

Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової 

системи в Українi. 

Темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi у 2020 роцi становив 5% (порiвняно з 4,1% у 2019 

роцi), однак внутрiшнi та зовнiшнi фактори, якi почали впливати на українську економiку у 

другiй половинi 2019 року та суттєво посилились у 2020 роцi, призвели до девальвацiї гривнi 

(станом на 31 грудня 2020 року встановлений НБУ офiцiйний курс обмiну гривнi по 

вiдношенню до долара США становив 28,27 гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 

1 долар США станом на 31 грудня 2019 року). 

Перiод погашення суверенного боргу, що залучався Україною для пiдтримання стану лiквiдностi 

протягом кризових перiодiв, триває: у 2020-2022 роках виплати уряду та Нацiонального банку 

України (НБУ) в iноземнiй валютi сукупно перевищать 24 млрд. дол. США. Очiкується, що 

основна частина цiєї суми буде рефiнансована на зовнiшнiх ринках. Таким чином, реалiзацiя 

нової програми Мiжнародного валютного фонду та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними 

фiнансовими органiзацiями залишаються критично важливими. 

Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив свою облiкову ставку на рiвнi 13,5%. Протягом 2020 

року НБУ пом'якшив монетарну полiтику, у результатi чого облiкова ставка НБУ була знижена 

до 6%. Станом на дату цiєї фiнансової звiтностi, облiкова ставка НБУ становить 6.5%. Подiї, 



спричиненi розповсюдженням коронавiрусу, призвели до виникнення розривiв лiквiдностi в 

окремих банкiвських установах та до зростання попиту на мiжбанкiвському ринку 

кредитування. Для пiдтримки фiнансової стабiльностi НБУ здiйснив довгострокове 

рефiнансування банкiв та забезпечив їх готiвкою в iноземнiй валютi. 

Значна кiлькiсть компанiй, що ведуть свою дiяльнiсть в Українi, повинна була припинити або 

обмежити свою дiяльнiсть на час карантинних обмежень. Заходи, що вживаються для 

обмеження поширення коронавiрусу (у тому числi карантиннi обмеження), соцiальне 

дистанцiювання, призупинення дiяльностi соцiальної iнфраструктури впливають на дiяльнiсть 

суб'єктiв економiки, у тому числi i на Товариство. 

Керiвництво вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення сталостi дiяльностi Товариство та 

надання пiдтримки своїм спiвробiтникам: 

- при входi на пiдприємство здiйснюється температурний скринiнг кожного вiдвiдувача, 

завжди є в наявностi дезiнфiкуючi засоби, на територiї пiдприємства дiє масковий режим; 

- Товариством фiнансується тестування працiвникiв на COVID-19. 

Уряд, що був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлений у 

вiдставку 4 березня 2020 року та було призначено новий Уряд. У контекстi полiтичних змiн 

ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020 роцi залишається 

вкрай високим. Реальний ВВП України у 2020 роцi скоротився на 4%. Крiм того, негативнi 

тенденцiї на свiтових ринках у зв'язку з епiдемiєю коронавiрусу можуть в подальшому вплинути 

на економiку України i бiзнес Товариства. 

 

3 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, їх вплив на 

фiнансову звiтнiсть 

 

Змiни до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2020 

року не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

Змiна МСФЗ 16 "Пiльговi умови оренди у зв'язку з COVID-19" (опублiкована 28 травня 2020 

року i вступила у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї 

дати). Змiна надає орендарям пiльгу у формi факультативного звiльнення вiд оцiнки того, чи є 

пiльгова умова оренди, пов'язана з COVID-19, модифiкацiєю оренди. Орендарi можуть вибрати 

варiант облiку пiльгової умови оренди так, нiби така пiльгова умова не була модифiкацiєю 

оренди.    

Це спрощення практичного характеру застосовується тiльки до пiльгових умов оренди, якi 

наданi у зв'язку з пандемiєю COVID-19, i тiльки у разi виконання всiх наступних умов: змiна 

орендних платежiв призводить до перегляду вiдшкодування за оренду таким чином, що воно не 

перевищить суму вiдшкодування за оренду безпосередньо до змiни; будь-яке зменшення 

орендних платежiв впливає лише на платежi до сплати не пiзнiше 30 червня 2021 року; i 

вiдсутнiсть суттєвих змiн в iнших умовах оренди.     

Наступнi змiненi стандарти набули чинностi з 1 сiчня 2020 року, але не мали суттєвого впливу 

на Товариство:  

" Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 

вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

" Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступили у силу 

для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 року або 

пiсля цiєї дати). 

" Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i 

вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

" Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi 

26 вересня 2019 року i вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року 

або пiсля цiєї дати).  

 



4 Новi положення бухгалтерського облiку 

 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 

застосування Товариством у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2021 року та пiзнiших 

перiодах. Товариство не застосовувало цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового 

застосування. 

Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - змiни 

МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних 

перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). Цi змiни 

усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ 10 i МСБО 28, що стосуються продажу чи 

внеску активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором.  

Основний наслiдок застосування змiн полягає у тому, що прибуток чи збиток визнається у 

повному обсязi у тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не являють собою 

бiзнес, навiть якщо цими активами володiє дочiрнє пiдприємство, визнається лише частина 

прибутку чи збитку.  

МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати).  МСФЗ 17 замiнює 

МСФЗ 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв 

страхування. Отже, iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в 

iнших вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на 

принципах стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори 

перестрахування, наявнi у страховика. Вiдповiдно до цього стандарту, визнання i оцiнка груп 

договорiв страхування повиннi виконуватися за: (i) приведеною вартiстю майбутнiх грошових 

потокiв (грошовi потоки пiсля виконання договорiв), скоригованою з урахуванням ризику, в якiй 

врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки пiсля виконання договорiв, яка вiдповiдає 

спостережуванiй ринковiй iнформацiї, плюс (якщо вартiсть є зобов'язанням) чи мiнус (якщо 

вартiсть є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групi договорiв 

(сервiсна маржа за договорами). Страховики вiдображатимуть прибуток вiд групи договорiв 

страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру того, як вони 

звiльняються вiд ризику. Якщо група договорiв є чи стає збитковою, органiзацiя негайно 

вiдображатиме збиток.  

Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - змiни МСБО 1 (опублiкованi 23 

сiчня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або 

пiсля цiєї дати). Цi змiни обмеженої сфери застосування уточнюють, що зобов'язання 

класифiкуються у короткостроковi або довгостроковi залежно вiд прав, iснуючих на кiнець 

звiтного перiоду.  

Зобов'язання є довгостроковим, якщо органiзацiя має на кiнець звiтного перiоду суттєве право 

вiдкласти їх погашення, як мiнiмум, на 12 мiсяцiв. Керiвництво бiльше не мiстить вимогу про те, 

що таке право має бути безумовним. Очiкування керiвництва щодо того, чи буде воно у 

подальшому використовувати своє право вiдкласти погашення, не впливають на класифiкацiю 

зобов'язань. Право вiдкласти погашення виникає тiльки у випадку, якщо органiзацiя виконує усi 

застосовнi умови на кiнець звiтного перiоду. Зобов'язання класифiкується як короткострокове, 

якщо умову порушено на звiтну дату чи до неї, навiть у випадку, коли пiсля закiнчення звiтного 

перiоду вiд кредитора отримано звiльнення вiд обов'язку виконати умову.   Водночас кредит 

класифiкується як довгостроковий, якщо умову кредитного договору порушено тiльки пiсля 

звiтної дати. Крiм того, змiни уточнюють вимоги до класифiкацiї боргу, який органiзацiя може 

погасити за рахунок його конвертацiї у власний капiтал. "Погашення" визначається як 

припинення зобов'язання за рахунок його врегулювання у формi грошових коштiв, iнших 

ресурсiв, якi мiстять економiчнi вигоди, чи власних дольових iнструментiв органiзацiї.  

Передбачено виключення для конвертованих iнструментiв, якi можуть бути конвертованi у 

власний капiтал, але тiльки для тих iнструментiв, де опцiон на конвертацiю класифiкується як 



дольовий iнструмент в якостi окремого компонента комбiнованого фiнансового iнструмента. 

Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - перенесення дати набуття 

чинностi - змiни МСБО 1 (опублiкованi 15 липня 2020 року i вступають у силу для рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Змiни МСБО 1 щодо 

класифiкацiї зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi були випущенi у сiчнi 2020 року з 

початковою датою набуття чинностi з 1 сiчня 2022 року. Проте у зв'язку з пандемiєю COVID-19 

дату набуття чинностi було перенесено на один рiк, щоб надати органiзацiям бiльше часу для 

запровадження змiн, пов'язаних iз класифiкацiєю, у результатi внесення змiн. 

Виручка, отримана до початку запланованого використання активу, Обтяжливi договори - 

вартiсть виконання договору, Посилання на Концептуальну основу - змiни обмеженої сфери 

застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3, i Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 

рокiв - змiни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опублiкованi 14 травня 2020 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 

Змiна МСБО 16 забороняє органiзацiям вираховувати з вартостi об'єкта основних засобiв 

будь-яку виручку, отриману вiд продажу готової продукцiї, виготовленої протягом перiоду 

пiдготовки органiзацiєю цього активу до запланованого використання. Виручка вiд продажу 

такої готової продукцiї разом iз витратами на її виробництво наразi визнається у складi прибутку 

чи збитку. Органiзацiя повинна застосовувати МСБО 2 для оцiнки вартостi такої готової 

продукцiї. Вартiсть не включатиме амортизацiю такого активу, що тестується, оскiльки вiн ще 

не готовий до запланованого використання. Змiна МСБО 16 також роз'яснює, що органiзацiя 

"перевiряє належне функцiонування активу" шляхом оцiнки технiчних i фiзичних характеристик 

цього активу.   

Фiнансовi показники такого активу не мають значення для цiєї оцiнки. Отже, актив може 

функцiонувати вiдповiдно до намiрiв керiвництва та пiдлягати амортизацiї до того, як вiн 

досягне очiкуваного керiвництвом рiвня операцiйної дiяльностi. 

Змiна МСБО 37 роз'яснює значення "витрати на виконання договору". Змiна пояснює, що прямi 

витрати на виконання договору включають додатковi витрати на виконання такого договору, та 

розподiл iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з виконанням договору. Змiна також 

роз'яснює, що до створення окремого резерву пiд обтяжливий договiр органiзацiя визнає весь 

збиток вiд знецiнення активiв, використаних у ходi виконання договору, а не активiв, 

призначених для виконання договору. 

МСФЗ 3 було змiнено шляхом включення до нього посилання на Концептуальну основу 

фiнансової звiтностi 2018 року, яка дозволяє визначити, що являє собою актив або зобов'язання 

при об'єднаннi бiзнесу. До цiєї змiни МСФЗ 3 включав посилання на Концептуальну основу 

фiнансової звiтностi 2001 року. Крiм того, в МСФЗ 3 додано нове виключення щодо зобов'язань 

та умовних зобов'язань. Це виключення передбачає, що вiдносно певних категорiй зобов'язань та 

умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ 3, повинна посилатися на МСБО 37 або 

на Роз'яснення КIМФЗ 21, а не на Концептуальну основу фiнансової звiтностi 2018 року. Без 

цього нового виключення органiзацiї довелося б визнавати певнi зобов'язання при об'єднаннi 

бiзнесу, якi вона не визнавала б вiдповiдно до МСБО 37.  

Отже, одразу пiсля придбання органiзацiя повинна була б припинити визнання таких зобов'язань 

i визнати дохiд, який не вiдображає економiчну вигоду. Також було роз'яснено, що 

органiзацiя-покупець не зобов'язана визнавати умовнi активи вiдповiдно до визначення МСБО 

37 на дату придбання. 

Змiна МСФЗ 9 розглядає питання про те, якi платежi слiд включати до "10%-го тестування" для 

припинення визнання фiнансових зобов'язань. Витрати чи платежi можуть здiйснюватися на 

користь третiх сторiн або кредитора. Вiдповiдно до цiєї змiни витрати чи платежi на користь 

третiх сторiн не включатимуться до "10%-го тестування". 

Внесено змiни до iлюстративного прикладу 13 до МСФЗ 16: виключено приклад платежiв 

орендодавця, якi стосуються удосконалень орендованого майна. Цю змiну внесено для того, щоб 

уникнути потенцiйної невизначеностi щодо методу облiку пiльгових умов за орендою.  



МСФЗ 1 дозволяє застосовувати звiльнення, якщо дочiрня компанiя починає застосовувати 

МСФЗ з пiзнiшої дати, нiж її материнська компанiя.  

Дочiрня компанiя може оцiнювати свої активи та зобов'язання за балансовою вартiстю, за якою 

вони були б включенi до консолiдованої фiнансової звiтностi материнської компанiї, виходячи з 

дати переходу материнської компанiї на облiк за МСФЗ, якби не було зроблено жодних 

коригувань для цiлей консолiдацiї та вiдображення результату об'єднання бiзнесу, в межах якого 

материнська компанiя придбала вказану дочiрню компанiю. Змiна МСФЗ 1 дозволяє 

органiзацiям, якi застосували це звiльнення за МСФЗ 1, також оцiнювати накопиченi курсовi 

рiзницi iз використанням числових значень показникiв, вiдображених материнською компанiєю, 

на основi дати переходу материнської компанiї на облiк за МСФЗ. Ця змiна МСФЗ 1 поширює 

дiю цього звiльнення на накопиченi курсовi рiзницi, щоб скоротити витрати органiзацiй, якi 

застосовують МСФЗ вперше. Ця змiна також застосовуватиметься до асоцiйованих компанiй i 

спiльних пiдприємств, якi скористалися цим самим звiльненням, передбаченим МСФЗ 1. 

Скасовано вимогу, вiдповiдно до якої органiзацiї повиннi були виключити грошовi потоки для 

цiлей оподаткування у процесi оцiнки справедливої вартостi згiдно з МСБО 41. Ця змiна має 

забезпечити вiдповiднiсть вимозi, яка мiститься у стандартi, щодо дисконтування грошових 

потокiв пiсля оподаткування.  

Змiни МСФЗ 17 та змiна МСФЗ 4 (опублiкованi 25 червня 2020 року i вступають у силу для 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Змiни включають 

роз'яснення для полегшення запровадження МСФЗ 17 i спрощення окремих вимог стандарту та 

перехiдних положень. Цi змiни стосуються восьми областей МСФЗ 17 i не передбачають змiни 

основоположних принципiв стандарту. До МСФЗ 17 були внесенi такi змiни:   

" Дата набуття чинностi: Дату набуття чинностi МСФЗ 17 (зi змiнами) вiдкладено на два 

роки. Стандарт має застосовуватися до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 

року або пiсля цiєї дати. Встановлений у МСФЗ 4 строк дiї тимчасового звiльнення вiд 

застосування МСФЗ 9 також перенесено на рiчнi звiтнi перiоди, якi починаються з 1 сiчня 2023 

року або пiсля цiєї дати. 

" Очiкуване вiдшкодування страхових аквiзицiйних грошових потокiв: Органiзацiї повиннi 

вiдносити частину своїх аквiзицiйних витрат на вiдповiднi договори, якi очiкується подовжити, 

та визнавати такi витрати як активи до моменту визнання органiзацiєю подовження договору. 

Органiзацiї повиннi оцiнювати ймовiрнiсть вiдшкодування активу на кожну звiтну дату i 

надавати iнформацiю про конкретний актив у примiтках до фiнансової звiтностi.    

" Маржа за передбаченi договором послуги, що вiдноситься на iнвестицiйнi послуги: Слiд 

iдентифiкувати одиницi покриття з урахуванням обсягу вигод i очiкуваного перiоду страхового 

покриття та iнвестицiйних послуг за договорами зi змiнними платежами та iншими договорами з 

послугами по отриманню iнвестицiйного доходу вiдповiдно до загальної моделi. Витрати, 

пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю, слiд включати як грошовi потоки у межi договору 

страхування у тих випадках, в яких органiзацiя здiйснює таку дiяльнiсть для збiльшення вигод 

вiд страхового покриття для власника страхового полiсу.     

" Утримуванi договори перестрахування - вiдшкодування збиткiв: Коли органiзацiя визнає 

збиток при первiсному визнаннi обтяжливої групи базових договорiв страхування чи при 

додаваннi обтяжливих базових договорiв страхування до групи, органiзацiя повинна 

скоригувати маржу за передбаченi договором послуги вiдповiдної групи утримуваних договорiв 

перестрахування i визнати прибуток за такими договорами перестрахування. Сума збитку, 

вiдшкодованого за утримуваним договором перестрахування, визначається множенням збитку, 

визнаного за базовими договорами страхування, на процент вимог за базовими договорами 

страхування, який органiзацiя очiкує вiдшкодувати за утримуваним договором перестрахування. 

Ця вимога застосовуватиметься тiльки у тому випадку, коли утримуваний договiр 

перестрахування визнається до визнання збитку вiд базового договору страхування або 

одночасно з таким визнанням.    

" Iншi змiни: Iншi змiни включають виключення зi сфери застосування для певних 



договорiв кредитних карт (або аналогiчних договорiв) i для певних кредитних договорiв; 

представлення активiв i зобов'язань за договорами страхування у звiтi про фiнансовий стан у 

портфелях, а не в групах; застосовнiсть варiанту зниження ризику при зниженнi фiнансових 

ризикiв за допомогою утримуваних договорiв перестрахування та непохiдних фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток; вибiр облiкової полiтики для 

змiни оцiнок, зроблених у попереднiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi, при застосуваннi МСФЗ 

17; включення платежiв i надходжень з податку на прибуток, що вiдносяться на конкретного 

власника страхового полiсу, за умовами договору страхування до грошових потокiв; i вибiркове 

звiльнення вiд вимог протягом перехiдного перiоду та iншi незначнi змiни. 

Реформа базової процентної ставки (IBOR) - змiни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та 

МСФЗ 16 - Етап 2 (опублiкованi 27 серпня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). Змiни Етапу 2 спрямованi на вирiшення 

питань, що виникають у результатi впровадження реформ, у тому числi щодо замiни одної 

базової процентної ставки альтернативною. Змiни охоплюють наступнi областi: 

" Порядок облiку змiн у базисi для визначення договiрних грошових потокiв у результатi 

реформи IBOR: Вiдповiдно до змiн щодо iнструментiв, до яких застосовується оцiнка за 

амортизованою вартiстю, в якостi спрощення практичного характеру органiзацiї повиннi 

облiковувати змiну в базисi для визначення договiрних грошових потокiв у результатi реформи 

IBOR шляхом актуалiзацiї ефективної процентної ставки вiдповiдно до керiвництва, що 

мiститься у пунктi B5.4.5 МСФЗ 9. Отже, на вiдповiдний момент не визнається прибуток або 

збиток. Зазначене спрощення практичного характеру застосовується тiльки до такої змiни i тiєю 

мiрою, якою вона необхiдна як безпосереднiй наслiдок реформи IBOR, а новий базис 

економiчно еквiвалентний попередньому базису. Страховi компанiї, якi застосовують тимчасове 

звiльнення вiд застосування МСФЗ 9, також повиннi застосовувати таке ж спрощення 

практичного характеру.  

В МСФЗ 16 також було внесено змiну, вiдповiдно до якої орендарi зобов'язанi використовувати 

аналогiчне спрощення практичного характеру для облiку модифiкацiй договорiв оренди, якi 

змiнюють базис для визначення майбутнiх орендних платежiв у результатi реформи IBOR.   

" Дата закiнчення звiльнення за Етапом 1 для не визначених у договорi компонентiв ризику 

у вiдносинах хеджування: Вiдповiдно до змiн Етапу 2 органiзацiям необхiдно перспективно 

припинити застосовувати звiльнення Етапу 1 щодо не визначених у договорi компонентiв 

ризику на бiльш ранню з двох дат: на дату внесення змiн до не визначеного у договорi 

компоненту ризику чи на дату припинення вiдносин хеджування. У змiнах Етапу 1 не визначена 

дата закiнчення щодо компонентiв ризику.   

" Додатковi тимчасовi виключення iз застосування конкретних вимог до облiку 

хеджування:  Змiни Етапу 2 передбачають додатковi тимчасовi звiльнення вiд застосування 

спецiальних вимог до облiку хеджування, передбачених МСБО 39 i МСФЗ 9, щодо вiдносин 

хеджування, на якi реформа IBOR має безпосереднiй вплив.   

" Передбаченi МСФЗ 7 додатковi розкриття iнформацiї, що стосуються реформи IBOR:  

Змiни вимагають розкриття наступної iнформацiї: (i) як органiзацiя управляє процесом переходу 

на альтернативнi базовi ставки; її прогрес i ризики, що виникають у результатi цього переходу; 

(ii) кiлькiсна iнформацiя про похiднi та непохiднi фiнансовi iнструменти, якi запланованi до 

переходу, з розбивкою за суттєвими базовими процентними ставками; та (iii) опис усiх змiн у 

стратегiї управлiння ризиками в результатi реформи IBOR. 

Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та 

iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

5 Пов'язанi особи Товариства 

 

На виконання вимог МСБО 24 Товариство розкриває наступну iнформацiю. 

Перелiк пов'язаних сторiн визначається Товариством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму. Пов'язанi сторони - юридичнi особи: 



- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мало-Бузукiвський камiнь" кредиторська 

заборгованiсть за операцiями пов'язаних сторiн станом на 31.12.2020 року становить 0 тис. грн. 

(31.12.2019 - 41,823 тис. грн.) 

- ФОП Нiжнiков В.М. кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року вiдсутня (2018: 

57,815 тис.грн.) 

У 2020 роцi ТОВ "Мало-Бузукiвський камiнь" надавало в оренду для Товариства механiзми на 

суму 1 024,482 тис. грн. (у 2019 роцi - 1 380,140 тис.грн.). Товариство надало в оренду для ТОВ 

"Мало-Бузукiвський камiнь" примiщення на суму 1,833 тис. грн. (у 2019 роцi 1,833 тис. грн.) 

ФОП Нiжнiков В.М. у 2020 роцi надавав послуги по перевезенню вантажiв для ПАТ 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр"  на суму 112,786 тис. грн. (у 2019 роцi - 451,888 тис. 

грн.). 2020 року Товариство придбало також у ФОП Нiжнiков В.М. технiку на суму 718,18 тис. 

грн. Придбання основного засобу в 2020 роцi було здiйснено також в Нiжнiкова Iгоря 

Сергiйовича на суму 547,700 тис. грн. 

Основний управлiнський персонал - це особи, що мають повноваження та несуть 

вiдповiдальнiсть за планування, керiвництво та контроль дiяльностi Товариства, прямо або 

опосередковано. Основний управлiнський персонал включає директорiв (директора, заступника 

директора з виробництва, заступника директора) та Головного бухгалтера. 

Винагорода основному управлiнському персоналу включає короткостроковi виплати та 

вiдповiднi нарахування i премiї i складає  1 351,014 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2020 р. (у 2019 роцi  1 485,030 тис.грн.). 

Керiвництво вважає, що операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались на ринкових умовах 

Iншi операцiї з пов'язаними сторонами в звiтному перiодi не здiйснювались.  

 

6 Основнi положення облiкової полiтики 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi для пiдготовки цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi, описанi нижче: 

A. Основа пiдготовки iнформацiї 

Товариство веде бухгалтерський облiк i готує фiнансову звiтнiсть в українських гривнях 

вiдповiдно до вимог МСФЗ.  

Правовi засади регулювання, органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансової звiтностi в Українi регулюються державою на законодавчому рiвнi.  

Товариство обрало датою переходу на МСФЗ - 01.01.2011 року.  

Згiдно iз п.5. ст.12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" фiнансова звiтнiсть, складена за мiжнародними стандартами, подається у порядку 

визначеному цим законом.  

Вiдповiдно до п.4. статтi 11 роздiлу IV Закону про "Бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", форми фiнансової звiтностi пiдприємств (крiм банкiв) i порядок їх заповнення 

встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фiнансової полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує 

державну полiтику у сферi статистики. 

При складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi в тих 

випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати у фiнансовiй звiтностi iнформацiю, 

представлення якої не передбачено чинними формами фiнансової звiтностi, така iнформацiя 

розкривається Товариством у примiтках до фiнансових звiтiв. 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу безперервної дiяльностi 

пiдприємства. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва 

попереднiх оцiнок i припущень, якi роблять вплив на суми активiв i пасивiв, умовних активiв i 

пасивiв i доходiв i витрат вiдображених у фiнансової звiтностi. Незважаючи на те, що цi оцiнки 

грунтуються  на найкращому знаннi менеджменту щодо поточних подiй i дiй, фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд цих попереднiх оцiнок. 



B.  Основнi засоби 

Станом на 31 грудня 2020 року власнi будiвлi та виробниче обладнання Товариства показанi у 

фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю з урахуванням впливу гiперiнфляцiї (при необхiдностi) та 

резерву на знецiнення (при необхiдностi).  

Всi iншi групи основних засобiв, включаючи незавершене будiвництво показанi по iсторичнiй 

вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецiнення (при необхiдностi).  

Об'єкти основних засобiв, придбанi до 1 сiчня 2001 року, вiдображенi за iсторичною вартiстю, 

трансформованою в еквiвалент купiвельної спроможностi гривнi станом на 31 грудня 2000 року, 

як того вимагає МСБО 29, мiнус накопичений знос i резерв на знецiнення (при необхiдностi). 

Витрати на ремонт основних засобiв вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення.  

Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення, 

якщо необхiдно. Пiсля завершення цi активи переносяться до складу основних засобiв за 

балансовою вартiстю. До введення в експлуатацiю знос на цi активи не нараховується. Коли 

балансова вартiсть активу нижча, нiж його оцiночна вiдновна вартiсть, балансова вартiсть 

активу негайно коригується до рiвня вiдновної вартостi. Знос розраховується таким чином, щоб 

списати первiсну вартiсть основних засобiв протягом очiкуваного строку їх експлуатацiї. Знос 

розраховується на основi лiнiйного методу, при цьому середньозваженi термiни експлуатацiї 

були наступними:  

Власнi будiвлi 380 мiсяцiв  

Виробниче обладнання 280 мiсяцiв  

Транспортнi засоби та пов'язане з ними обладнання 230 мiсяцiв  

Iнструменти прилади та iнвентар 160 мiсяцiв  

Витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) 640 мiсяцiв 

Витрат з вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) 

Витрати з вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) визнаються окремим об'єктом 

основних засобiв вiдповiдно до п.16  МСБО 16. Змiни в оцiнцi витрат з вiдновлення територiї 

визнаються вiдповiдно до п. 4-5 ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 1 Змiни в iснуючих зобов'язаннях з 

виведення з експлуатацiї, вiдновлення та подiбних зобов'язаннях) шляхом додавання до, або 

вiднiмання вiд собiвартостi вiдповiдного активу у поточному перiодi. 

 

C.  Нематерiальнi активи 

Витрати на розкривнi роботи 

У разi якщо розкривнi роботи виконанi у перiод розвiдки чи перiод капiталiзацiї, i їх можна 

тiсно пов'язати з конкретним видом корисних копалин то, такi витрати капiталiзуються i 

пiдлягають амортизацiї пiсля дати прийняття рiшення про видобуток у складi нематерiального 

активу, що пов'язаний з розвiдкою i оцiнкою.  

У разi якщо, приймається рiшення про недоцiльнiсть видобутку такi капiталiзованi витрати 

пiдлягають списанню до витрат того перiоду коли було прийняте рiшення про економiчну 

недоцiльнiсть подальшого видобутку. 

У випадку якщо розкривнi роботи проводяться на етапi коли видобуток уже триває, то такi 

витрати визнаються нематерiальним активом i пiдлягають амортизацiї методом суми одиниць 

продукцiї про що описано нижче. 

Вiдповiдно до п. 13 Тлумачення КТМФЗ 20 якщо вартiсть активу розкривних робiт та створених 

запасiв не можна iдентифiкувати окремо, то суб'єкт господарювання розподiляє витрати на 

розкривнi роботи на етапi добування мiж створеними запасами та активом розкривних робiт; 

розподiл здiйснюється на пiдставi вiдповiдного виробничого показника. Цей виробничий 

показник обчислюють для iдентифiкованого компонента покладу гранiту i використовують як 

орiєнтир для визначення обсягiв виконаних додаткових робiт зi створення майбутньої вигоди. 

Товариство використовує показник обсягу видобутої порожньої породи порiвняно з очiкуваним 

обсягом, для даного обсягу видобутку гранiту для розподiлу витрат на розкривнi роботи на етапi 

добування. Якщо за звiтний перiод вiдношення фактично видобутої порожньої породи до 



корисної породи перевищує вiдношення очiкуваного видобутку порожньої породи до корисної 

породи за весь перiод експлуатацiї кар'єру вiдбувається збiльшення активу розкривних робiт у 

такому звiтному перiодi: 

  

де,  

Р витрати (грн.) - Фактичнi понесенi витрати в кар'єрi за звiтний перiод (рiк); 

V корисна (м?) - Фактично добута кiлькiсть корисної породи (гiрнича маса) за звiтний перiод 

(рiк); 

V пуста (м?) - Фактично добута кiлькiсть пустої породи (пiсок, глина) за звiтний перiод (рiк); 

Q корисна (м?) = Очiкувана кiлькiсть корисної породи, яка буде добута за перiод експлуатацiї 

кар'єру; 

Q пуста (м?) = Очiкувана кiлькiсть пустої породи, яка буде добута за перiод експлуатацiї кар'єру. 

Питома вага очiкуваного видобутку пустих порiд до очiкуваного обсягу видобутку корисних 

порiд становить 0,1123. 

Згiдно з п. 15 Тлумачення КТМФЗ 20 актив розкривних робiт систематично амортизується 

протягом очiкуваного строку корисної експлуатацiї iдентифiкованого компонента покладу 

гранiту, який став доступнiшим унаслiдок виконання розкривних робiт. Слiд застосовувати 

метод суми одиниць продукцiї, якщо iнший метод не буде доречнiшим. П. 62 МСБО 32 

визначає, що результатом застосування методу суми одиниць продукцiї є вiдрахування, базованi 

на очiкуваному використаннi або продуктивностi активу. Норма амортизацiї активу розкривних 

робiт розраховується як добуток питомої ваги фактично добутої корисної породи за звiтний 

перiод до очiкуваного обсягу добутку корисної породи на початок звiтного перiоду 

  

де, А - амортизацiя за перiод; 

V корисна наростаючим (м?) - Фактично добута кiлькiсть корисної породи (гiрнича маса) на 

початок звiтного перiоду (року); 

Iншi нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства мають обмежений  термiн використання i включають 

переважно капiталiзоване програмне забезпечення. Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне 

забезпечення капiталiзуються на пiдставi витрат, понесених для придбання i введення в 

експлуатацiю програмного забезпечення. Такi нематерiальнi активи облiковуються за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi. У 

разi знецiнення нематерiальних активiв, їх балансова вартiсть зменшується до рiвня корисної 

вартостi або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, в залежностi вiд того, яка 

з них вище. 

D.  Знецiнення довгострокових активiв 

Основнi засоби та iншi необоротнi активи, включаючи нематерiальнi активи перевiряються на 

предмет знецiнення у той момент, коли змiнюються обставини, якi можуть вказувати на те, що 

балансова вартiсть активу може не бути вiдшкодована. Збитки вiд знецiнення визнаються у 

розмiрi перевищення балансової вартостi активу над бiльшою з чистої вартостi реалiзацiї активу 

i його вартостi вiд його використання. З метою оцiнки знецiнення активи групуються на 

найнижчому рiвнi для якого можна чiтко iдентифiкувати грошовi потоки. 

E.  Оренда 

 Активи, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною 

вартiстю.  Активи у формi права користування оцiнюють за первiсною вартiстю, яка включає: 

суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; оренднi платежi на дату початку оренди чи до неї, 

за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв за орендою; будь-якi первiснi прямi 

витрати; та витрати на вiдновлення активу до стану, який вимагається умовами договорiв 

оренди.  

Активи у формi права користування, як правило, амортизуються лiнiйним методом протягом 

строку корисного використання активу, що дорiвнює строку використання основного засобу або 



строку оренди, залежно вiд того, який з них закiнчиться ранiше. 

 Зобов'язання, що виникають за договорами оренди, спочатку оцiнюються за приведеною 

вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних 

платежiв: фiксованих платежiв (у тому числi, по сутi, фiксованих платежiв) за вирахуванням 

будь-яких стимулюючих платежiв за орендою до отримання, змiнного орендного платежу, який 

залежить вiд iндексу чи ставки, що спочатку оцiнюється з використанням iндексу або ставки на 

дату початку оренди, сум, очiкуваних до сплати Товариством за гарантiями лiквiдацiйної 

вартостi, цiни виконання опцiону на придбання, за умови, що Товариство достатньою мiрою 

упевнена у виконаннi цього опцiону, та виплат штрафiв за припинення оренди, якщо строк 

оренди вiдображає виконання Товариством цього опцiону.  

 Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної у договiр 

оренди.  Якщо цю ставку легко визначити неможливо, то використовується ставка залучення 

додаткових позикових коштiв - це ставка, за якою Товариство могло б залучити на аналогiчний 

строк та за аналогiчного забезпечення позиковi кошти, необхiднi для отримання активу 

вартiстю, аналогiчною вартостi активу у формi права користування в аналогiчних економiчних 

умовах. 

 У випадку проведення коригувань орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу чи ставки, 

виконується переоцiнка зобов'язання з оренди з коригуванням вартостi активу у формi права 

користування. 

 Оренднi платежi розподiляються мiж основною сумою зобов'язань та фiнансовими 

витратами.  Фiнансовi витрати вiдображаються у складi прибутку чи збитку протягом усього 

перiоду оренди для того, щоб забезпечити постiйну перiодичну процентну ставку за 

непогашеним залишком зобов'язання за кожний перiод. 

 Платежi за короткостроковою орендою обладнання i транспортних засобiв та орендою 

будь-яких активiв iз низькою вартiстю визнаються лiнiйним методом як витрати у складi 

прибутку чи збитку.   

 Товариство визначає строк оренди, як невiдмовний перiод оренди разом з обома такими 

перiодами: а) перiодами, якими охоплюється можливiсть продовження оренди у випадку, якщо 

орендар обгрунтовано впевнений у тому, що вiн реалiзує таку можливiсть; та б) перiодами, 

якими охоплюється можливiсть припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано впевнений у 

тому, що вiн не реалiзує таку можливiсть. Товариство оцiнює чи є обгрунтована впевненiсть 

скористається можливiстю продовжити оренду чи не скористається можливiстю припинити дiю 

оренди, при цьому беруться до уваги всi вiдповiднi факти та обставини, якi створюють 

економiчний стимул для орендаря скористатися можливiстю продовжити оренду чи не 

скористатися можливiстю припинити дiю оренди 

 Операцiйна оренда. У випадках, коли Товариство виступає орендодавцем за договором 

оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не 

передаються орендарю (тобто у випадку операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами 

операцiйної оренди вiдображаються у складi iнших доходiв лiнiйним методом. 

Оренда основних засобiв, при якiй Товариство фактично бере на себе всi ризики i користується 

всiма вигодами вiд володiнь активами, класифiкується як фiнансова оренда. Спочатку фiнансова 

оренда капiталiзується в сумi справедливої вартостi орендованого майна або в сумi поточної 

вартостi майбутнiх орендних платежiв (залежно вiд того, яка з цих сум менше). Кожен орендний 

платiж розподiляється мiж зобов'язаннями та фiнансовими витратами, з тим щоб забезпечити 

вiдповiдну суму фiнансової заборгованостi.  

Вiдповiднi оренднi зобов'язання, без фiнансових витрат, включаються до складу iншої 

довгострокової кредиторської заборгованостi. Процентний компонент фiнансових витрат 

вiдноситься на витрати протягом всього термiну орендних виплат. Основнi засоби, отриманi в 

фiнансову оренду, амортизуються протягом строку оренди або строку експлуатацiї, в Залежно 

вiд того, який з них менше. Оренда, при якiй значна частина ризикiв i вигод вiд володiння 

активами залишається у орендодавця, класифiкується як оперативна оренда. Платежi  з 



оперативної оренди вiдносяться на витрати за методом нарахування протягом строку оренди.  

F. Товарно-матерiальнi запаси  

Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть 

товарно-матерiальних запасiв визначається за методом ФIФО i включає витрати на придбання 

запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також iншi витрати на їх доставку до 

теперiшнього мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний для використання. Вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, якi 

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за 

позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. 

G.  Фiнансовi iнструменти 

 Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була 

б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на 

активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i 

зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб 

забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. 

 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, 

вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та 

кiлькостi фiнансових iнструментiв, що утримується органiзацiєю. Цей принцип дотримується, 

навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть 

iнструментiв, що утримується Товариством, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах 

однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування. 

 Методи оцiнки, такi як модель дисконтування грошових потокiв, а також моделi, 

основанi на даних аналогiчних операцiй, що здiйснюються на ринкових умовах, або на 

результатах аналiзу фiнансових даних об'єкта iнвестицiй, використовуються для визначення 

справедливої вартостi окремих фiнансових iнструментiв, для яких ринкова iнформацiя про цiну 

угод вiдсутня. Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої 

вартостi наступним чином: (i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки за цiнами котирувань 

(нескоригованих) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань, (ii) до Рiвня 2 - 

отриманi за допомогою методiв оцiнки, в яких усi використанi iстотнi вхiднi данi, якi або прямо 

(наприклад, цiна), або опосередковано (наприклад, розрахованi на основi цiни) є 

спостережуваними для активу або зобов'язання (тобто, наприклад, розрахованi на основi цiни), i 

(iii) оцiнки Рiвня 3 - це оцiнки, що не основанi виключно на спостережуваних ринкових даних 

(тобто для оцiнки потрiбен значний обсяг вхiдних даних, якi не спостерiгаються на ринку). 

Перехiд з рiвня на рiвень iєрархiї справедливої вартостi вважається таким, що мав мiсце станом 

на кiнець звiтного перiоду.  

 Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - це витрати, 

що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 

включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 

якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 

регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 

дисконтiв за борговими зобов'язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних 

витрат чи витрат на зберiгання.  

 Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента 

мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю 



вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд 

суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi 

доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди 

при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей консолiдованого звiту про фiнансовий стан. 

 Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної 

ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна 

процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або 

надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом 

очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом 

коротшого термiну до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна 

процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз 

плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, 

якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, 

або iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або 

дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок 

поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, 

що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи 

створеними кредитно-знецiненими (POCI) фiнансовими активами при первiсному визнаннi, 

ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi 

очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових 

потокiв. 

 Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання. Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, спочатку облiковуються за справедливою 

вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, 

скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням 

справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при 

початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою 

вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим 

фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi 

базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Пiсля первiсного визнання щодо 

фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi 

iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу 

пiсля первiсного визнання активу.  Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових 

активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або 

традицiями ринку (угоди "звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, 

тобто на дату, коли Товариство зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi 

операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли Товариство стає стороною 

договору про придбання фiнансового iнструменту. 

 Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - категорiї оцiнки. Товариство 

класифiкує фiнансовi активи у такi категорiї оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток 

чи збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд i за амортизованою вартiстю. 

Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi 

Товариства для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових 

потокiв за активом.  

 Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - бiзнес-модель. Бiзнес-модель 

вiдображає спосiб, у який Товариство управляє активами з метою отримання грошових потокiв: 

чи є метою Товариства (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд 



активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), або (ii) 

отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у 

результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором 

грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi 

активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток чи збиток. 

 Бiзнес-модель визначається для групи активiв (на рiвнi портфеля) на основi всiх 

вiдповiдних доказiв дiяльностi, яку Товариство має намiр здiйснити для досягнення цiлi, 

встановленої для портфеля, наявного на дату оцiнки. Фактори, якi Товариство враховує при 

визначеннi бiзнес-моделi, включають мету i склад портфеля, минулий досвiд отримання 

грошових потокiв по вiдповiдних активах, пiдходи до оцiнки та управлiння ризиками, методи 

оцiнки доходностi активiв та схему виплат керiвникам.  

 Фiнансовi активи - класифiкацiя i подальша оцiнка - характеристики грошових потокiв. 

Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором 

грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, 

Товариство оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу 

та процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). Фiнансовi 

активи iз вбудованими похiдними iнструментами розглядаються у сукупностi, щоб визначити, 

чи є грошовi потоки по них виплатами виключно основної суми боргу та процентiв. У ходi такої 

оцiнки Товариство аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам 

базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо 

кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та 

маржу прибутку.  

 Якщо умови договору передбачають схильнiсть до ризику чи волатильностi, якi не 

вiдповiдають умовам базового кредитного договору, вiдповiдний фiнансовий актив 

класифiкується та оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. SPPI-тест 

виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться.  

 Фiнансовi активи - рекласифiкацiя. Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у 

випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. 

Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку першого звiтного перiоду пiсля змiни 

бiзнес-моделi. Товариство не змiнювала свою бiзнес-модель протягом поточного та 

порiвняльного перiодiв i не здiйснювала рекласифiкацiї. 

 Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. На 

основi прогнозiв Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими 

iнструментами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання 

кредитiв та договорами фiнансової гарантiї, для активiв за договорами з покупцями. Товариство 

оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i 

активiв за договорами з покупцями на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки 

дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i 

пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi 

економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. 

 Борговi iнструменти, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, дебiторська 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, виданi кредити та 

активи за договорами з покупцями вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан за вирахуванням 

оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Щодо зобов'язань iз надання кредитiв та 

фiнансових гарантiй визнається окремий резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у складi 

зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан. Змiни в амортизованiй вартостi боргових iнструментiв, 

якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за вирахуванням 

оцiночного резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, вiдображаються у складi прибутку чи збитку. 



Iншi змiни у балансовiй вартостi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу в статтi 

"Прибутки мiнус збитки вiд боргових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд".  

 Товариство застосовує спрощену модель облiку знецiнення щодо дебiторської 

заборгованостi за основною дiяльнiстю та дебiторської заборгованостi за орендою. Для iнших 

фiнансових активiв Товариство застосовує триетапну модель облiку знецiнення на основi змiн 

кредитної якостi з моменту первiсного визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим 

при первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових 

активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi 

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть 

вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо 

вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Товариство 

iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив 

переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi 

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, 

але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки 

за весь строк"). Якщо Товариство визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив 

переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi 

збитки за весь строк. Для придбаних чи створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв 

очiкуванi кредитнi збитки завжди оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.  

 Фiнансовi активи - списання. Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли 

Товариство вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про 

необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя 

припинення визнання. Товариство списує фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з 

примусового стягнення, коли Товариство намагається стягнути суми заборгованостi за 

договором, хоча у неї немає обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення. 

 Фiнансовi активи - припинення визнання. Товариство припиняє визнання фiнансових 

активiв, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше 

втратили свою чиннiсть, або (б) Товариство передала права на отримання грошових потокiв вiд 

фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в основному 

всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Товариство не передала та не 

залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль.  

 Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi 

повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

 Фiнансовi активи - модифiкацiя. Товариство може iнодi переглядати або iншим чином 

модифiкувати договiрнi умови фiнансових активiв. Товариство оцiнює, чи є модифiкацiя 

передбачених договором грошових потокiв суттєвою з урахуванням, серед iншого, таких 

факторiв: наявностi нових договiрних умов, якi мають значний вплив на профiль ризикiв за 

активом (наприклад, участь у прибутку чи дохiд на капiтал), суттєвої змiни процентної ставки, 

змiни валютної деномiнацiї, появи нового чи додаткового кредитного забезпечення, якi чинять 

iстотний вплив на кредитний ризик, пов'язаний з активом, або значного подовження строку 

кредиту у випадках, коли позичальник не зазнає фiнансових труднощiв. 

 Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд 

первiсного активу спливають, Товариство припиняє визнання первiсного фiнансового активу i 

визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата 

первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому числi для визначення 

факту значного пiдвищення кредитного ризику. Товариство також оцiнює вiдповiднiсть нового 

кредиту чи боргового iнструмента критерiю виплат виключно основної суми боргу та процентiв. 

Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та 

справедливою вартiстю нового, суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi 

прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 



 У ситуацiї, коли перегляд умов був викликаний фiнансовими труднощами контрагента чи 

його неспроможнiстю виконати первинно узгодженi платежi, Товариство порiвнює первiснi та 

скоригованi грошовi потоки з активами на предмет iстотної вiдмiнностi ризикiв та вигод вiд 

активу внаслiдок модифiкацiї умови договору. Якщо ризики i вигоди не змiнюються, iстотна 

вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, i його модифiкацiя не 

призводить до припинення визнання. Товариство здiйснює перерахунок валової балансової 

вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною 

ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з 

урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових 

активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. 

 Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як у 

подальшому оцiнюванi за амортизованою вартiстю, крiм: (i) фiнансових зобов'язань, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток: ця класифiкацiя 

застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань, утримуваним для 

торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної винагороди, визнаної покупцем 

при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як такi при первiсному 

визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання кредитiв. 

 Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання. Визнання фiнансових зобов'язань 

припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, виконується чи 

припиняється або закiнчується строк його виконання). 

 Обмiн борговими iнструментами з iстотно вiдмiнними умовами мiж Товариством та її 

первiсними кредиторами, а також суттєвi модифiкацiї умов iснуючих фiнансових зобов'язань 

облiковуються як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового 

фiнансового зобов'язання. Умови вважаються суттєво вiдмiнними, якщо дисконтована 

приведена вартiсть грошових потокiв вiдповiдно до нових умов, включаючи всi сплаченi 

винагороди за вирахуванням отриманих винагород, дисконтованих iз використанням первiсної 

ефективної процентної ставки, як мiнiмум, на 10% вiдрiзняється вiд  дисконтованої приведеної 

вартостi решти грошових потокiв вiд первiсного фiнансового зобов'язання. Крiм того, 

враховуються iншi якiснi фактори, такi як валюта, в якiй деномiнований iнструмент, змiна виду 

процентної ставки, новi умови конвертацiї iнструмента та змiна обмежувальних умов за 

кредитом. Якщо обмiн борговими iнструментами чи модифiкацiя умов облiковується як 

погашення, всi витрати або сплаченi винагороди визнаються у складi прибутку чи збитку вiд 

погашення. Якщо обмiн або модифiкацiя не облiковується як погашення, всi витрати чи сплаченi 

винагороди вiдображаються як коригування балансової вартостi зобов'язання i амортизуються 

протягом строку дiї модифiкованого зобов'язання, що залишився. 

 Модифiкацiї зобов'язань, якi не призводять до їх погашення, облiковуються як змiна 

оцiночного значення за методом нарахування кумулятивної амортизацiї заднiм числом, при 

цьому прибуток або збиток вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо економiчна суть 

рiзницi у балансовiй вартостi не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 

 Фiнансовi зобов'язання, вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через 

прибуток чи збиток. Товариство може вiднести окремi зобов'язання у категорiю оцiнки за 

справедливою вартiстю через прибуток чи збиток при первiсному визнаннi. Прибутки та збитки 

за такими зобов'язаннями вiдображаються у складi прибутку чи збитку, крiм суми змiн у 

справедливiй вартостi, яка пов'язана зi змiнами кредитного ризику за цим зобов'язанням 

(визначається як сума, яка не вiдноситься до змiн ринкових умов, внаслiдок яких виникає 

ринковий ризик), яке вiдображене в iншому сукупному доходi та в подальшому не 

рекласифiкується у прибуток чи збиток. Це можливо, якщо таке представлення не створює або 

не збiльшує облiкову невiдповiднiсть. У такому випадку прибутки та збитки, пов'язанi зi 

змiнами кредитного ризику за зобов'язанням, також вiдображаються у складi прибутку чи 

збитку. 

 Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з 



подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може 

здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних 

сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та 

розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд 

майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi 

звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або 

банкрутства.  

H.  Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 

Дебiторська заборгованiсть, що виникає у Товариства в результатi реалiзацiї продукцiї та 

надання послуг її дебiторам, вважається дебiторською заборгованiстю, що створена 

Товариством. Вона враховується за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву пiд 

кредитнi збитки. Такий резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних втрат фiнансових 

iнструментiв. Якщо сума заборгованостi не може бути повернута, вона списується за рахунок 

вiдповiдного резерву пiд кредитнi збитки. Повернення ранiше списаних сум визнається доходом 

Якщо сума резерву пiд кредитнi збитки надалi зменшується в результатi подiй, що трапилися 

пiсля списання, на суму такого зменшення кредитується стаття збиткiв вiд знецiнення у звiтi про 

прибуток i збитки. 

Вiдповiдно до п. 60 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Товариство подає поточнi та 

непоточнi активи i поточнi та непоточнi зобов'язання як окремi класифiкацiї у своєму звiтi про 

фiнансовий стан. 

Згiдно з п. 61 МСБО 1 незалежно вiд прийнятого методу подання, суб'єкт господарювання 

розкриває суму, що очiкується до вiдшкодування або погашення через бiльш нiж дванадцять 

мiсяцiв, для кожного рядка активiв та зобов'язань, яка об'єднує суми, що очiкуються до 

вiдшкодування або погашення протягом: 

а) не бiльше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду та 

б) через бiльш нiж дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

I. Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю 

Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

нараховується, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, i визнається спочатку за 

справедливою вартiстю, а в подальшому облiковується за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається у звiтi про фiнансовий стан в довгострокових або 

поточних зобов'язаннях на пiдставi очiкуваного термiну погашення, граничним для класифiкацiї 

є термiн у 12 мiсяцiв. 

Визнання кредиторської заборгованостi як зобов'язання здiйснюється на дату набуття 

юридичного обов'язку виплатити грошовi кошти за договором. 

До iншої кредиторської заборгованостi включається заборгованiсть перед бюджетом, 

працiвниками, соцiальними фондами тощо. 

J. Передоплати 

Передоплати представленi дебiторською заборгованiстю за виданими авансами та з бюджетом. 

Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передоплата 

вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана передоплата, 

будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата стосується активу, який при 

початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних активiв.  

Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу 

пiсля того, як Товариство отримало контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати 

списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були 

здiйсненi.  

Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi було видано аванси, не будуть 

отриманi, балансова вартiсть авансiв та передплат виданих зменшується належним чином i 



вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку. 

K.  Грошовi кошти 

Грошовi кошти включають в себе грошовi кошти в нацiональнiй валютi (гривнi) в касi та на 

банкiвських рахунках. 

L.  Податок на додану вартiсть 

ПДВ на внутрiшньому ринку стягується за ставкою 20%. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює 

загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв 

клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. 

Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за 

звiтний перiод. 

Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання зареєстрованої в ЄДРПН податкової 

накладної з ПДВ. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i 

показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших 

випадках ПДВ вiдображається розгорнуто. 

M.  Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання Товариства облiковуються за амортизованою вартiстю. Такi фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо 

вiдносяться до операцiй. Пiсля початкового визнання цi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 

амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Початкове визнання 

Товариством випущених боргових цiнних паперiв та субординованих зобов'язань здiйснюється 

на дату їх виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов'язань вiдбувається на 

дату здiйснення операцiї, коли Товариство стає стороною договору щодо конкретного 

iнструмента. 

Зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) 

Товариство оцiнює зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) щорiчно. 

Керiвництво робить суттєвi оцiнки при визначеннi таких зобов'язань, оскiльки iснує безлiч 

факторiв, якi можуть впливати на фактичну остаточну суму зобов'язання. Цi чинники 

включають оцiнку територiї рекультивацiї, i витрат потрiбних на рекультивацiю, змiни в 

законодавствi, змiни в iнфляцiї та ставку дисконтування. Цi невизначеностi можуть призвести до 

того, що фактичнi витрати будуть вiдрiзнятися вiд визнаного зобов'язання. Зобов'язання на 

звiтну дату являють собою найприйнятнiшу оцiнку керiвництва щодо поточної вартостi 

майбутнiх витрат на рекультивацiю. 

Зобов'язання з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) облiковуються за амортизованою 

вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, що дорiвнює облiковiй ставцi НБУ. 

Змiни в оцiнцi зобов'язань з вiдновлення територiї визнаються вiдповiдно до п. 4-5 

ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 1 Змiни в iснуючих зобов'язаннях з виведення з експлуатацiї, 

вiдновлення та подiбних зобов'язаннях) шляхом додавання до, або вiднiмання вiд собiвартостi 

вiдповiдного активу у поточному перiодi в кореспонденцiї з рахунком зобов'язань. 

 

N. Зобов'язання з соцiального страхування 

Протягом року Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду, за передбаченими 

законодавством ставками на основi валової заробiтної плати кожного спiвробiтника. Витрати на 

цi платежi вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки в тому перiодi, в якому були понесенi 

вiдповiднi витрати на заробiтну плату.  

Забезпечення витрат персоналу представленi пенсiйними зобов'язаннями. Товариство має 

юридичне зобов'язання виплачувати Пенсiйному фонду України компенсацiю за додатковi 

пенсiї, виплаченi окремим категорiям колишнiх та теперiшнiх працiвникiв Товариства. Згiдно з 

цим пенсiйним планом працiвники Товариства зi стажем роботи у шкiдливих для здоров'я 

умовах, якi у зв'язку з цим мають право дострокового виходу на пенсiю, мають також право на 

додатковi виплати, якi фiнансуються Товариством та виплачуються через Пенсiйний фонд 

України. Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими 



виплатами.  

O.  Визнання доходiв 

Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент коли  зобов'язання щодо виконання 

задоволене,  вiдповiдно до МСФЗ 15  "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Зазвичай, це 

вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Об'єктом облiку виручки є iндивiдуальний 

контракт з клiєнтом/портфель договорiв.  

Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ. Знижки i бонуси вiд договiрної цiни 

розподiляються на окремi елементи виручки. Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання 

задоволене, Товариство визнає як дохiд вiд звичайної дiяльностi, суму цiни операцiї - це сума 

компенсацiї, обiцяна в договорi з клiєнтом, яку Товариство очiкує отримати i яка може включати 

фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми. 

Витрати по забезпеченню виконання договорiв з покупцями визнаються як актив та списуються 

протягом усього перiоду, в якому отримано вигоди вiд реалiзацiї контракту. 

P. Визнання витрат 

Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає 

закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами поставки, амортизацiя 

витрат з вiдновлення територiї кар'єру (рекультивацiя земель) та iншi вiдповiднi витрати. 

Q. Податки на прибуток 

Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було 

чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на 

прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних у складi 

iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi капiталу, в тому ж чи iншому перiодi. 

Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. 

Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо фiнансова 

звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй.  

Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 

зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, 

яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, 

якi були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, 

як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, 

що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю 

мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 

буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

R. Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що належить 

акцiонерам Товариства, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом звiтного 

року. 

S. Виправлення помилок 

У 2020 роцi виправлялись наступнi помилки попереднього перiоду: 

" Товариством донараховано амортизацiю об'єктiв основних засобiв з дня їх введення в 

експлуатацiю у результатi чого збiльшено витрати та зменшено балансова вартiсть вiдповiдних 

активiв на суму 29,2 тис. грн.; 

" Оскiльки Товариство двiчi нараховувало амортизацiю на об'єкт основних засобiв 



"рекультивацiя (витрати на вiдновлення територiї)" за 2 пiврiччя 2019 року, у результатi чого 

зменшено витрат та збiльшено балансову вартiсть вiдповiдного активу на суму 116,9 тис. грн.; 

" Зменшено вартiсть активу розкривних робiт на суму 130,5 тис. грн. та збiльшено його 

амортизацiї на 1,7 тис. грн., у результатi не дотримання вимог п.13, 15 Тлумачення КТМФЗ 20 у 

2019 роцi. 

" Нараховано вiдстрочене податкове зобов'язання за 2019 рiк по резерву пiльгових пенсiй у 

сумi 336 тис. грн.; 

" У звiтi про фiнансовi результати за 2019 рiк перенесено нарахування резерву з пiльгових 

пенсiй у сумi 1 866 тис. грн. з рядка 2180 до рядка 2445; 

Показники собiвартостi реалiзованої продукцiї, адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших 

операцiйних витрат у вiдповiдних роздiлах цих примiток за 2019 рiк вiдкоригованi з урахування 

даних цього роздiлу. Виправлення помилок 2019 року не мало суттєвого впливу на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

T. Порiвняльна iнформацiя 

Там, де це було необхiдно, порiвняльна iнформацiя була змiнена для вiдповiдностi класифiкацiї 

поточного року. 

7 Нематерiальнi активи 

 

У статтi "Нематерiальнi активи" вiдображається право на користування програмним 

забезпеченням та витрати на гiрничо-розкривнi роботи в ходi розробки кар'єру на етапi 

добування. Протягом звiтного перiоду переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась. 

Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує 

обмеження права власностi - дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть та накопичена амортизацiя 

переданих у заставу нематерiальних активiв - дорiвнює нулю. Угоди на придбання у 

майбутньому нематерiальних активiв  - не надавались. 

 

8 Основнi засоби 

 

Знос всiх основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Вартiсть 

необоротнi активiв, цiна яких менше критерiю визнання основних засобiв, вiдображається у 

витратах в перiодi початку використання таких активiв у господарськiй дiяльностi.  

 

Розкриття iнформацiї 31.12.2019 31.12.2020 

 Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Первiсна вартiсть Знос Залишкова 

вартiсть 

Будiвлi та споруди 8 736 5 697 3 039 8 734 5 984 2 750 

Машини та обладнання 21 682 8 800 12 882 28 304 11 820 16 484 

Транспортнi засоби 4 573 2 863 1 710 5 840 3 165 2 676 

Iнструменти, прилади та iнвентар 412 197 214 663 252 411 

Iншi основнi засоби 784 780 4 1 104 1 114 -10 

витрати на вiдновлення територiї (рекультивацiя земель кар'єру) 11 608 340 11 268 11 

608 574 11 034 

Всього 47 794 18 677 29 117 56 254 22 909 33 345 

 

Станом на 31.12.2020 року основнi засоби в заставi не перебувають. 

 

9 Запаси 

Запаси Станом на (тис.грн.): 

 31.12.2019 31.12.2020 

Сировина i  матерiали 606 620 

Паливо-мастильнi матерiали 364 310 



Запаснi частини 2 311 2 303 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 98 272 

Iншi матерiали 133 77 

Незавершене виробництво 1 969 2 013 

Готова продукцiя 1 400 2 214 

Всього 6 882 7 809 

 

10 Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть Станом на: 

 31.12.2019 31.12.2020 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   

    первiсна вартiсть 1 171 1 460 

    мiнус резерв пiд знецiнення (174) -87 

    чиста реалiзацiйна вартiсть 997 1 373 

З бюджетом 18 247 

    у тому числi з податку на прибуток 14 243 

За виданими авансами 502 208 

Наданi позики працiвникам 276 315 

Дебiторська заборгованiсть за договором купiвлi майнових прав  1 253 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 28 27 

Вся дебiторська заборгованiсть номiнована у нацiональнiй валютi України гривнi. 

 

11 Грошовi кошти 

Грошовi кошти Станом на: 

 31.12.2019 31.12.2020 

Рахунки в банках 1 336 1 065 

Готiвка 34 22 

Всього 1 370 1 087 

 

12 Власний капiтал 

Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi та юридичнi особи, якi є власниками акцiй 

Товариства. Статутний капiтал подiлений на 1 964 тисяч штук простих iменних акцiй вартiстю 

0,25 гривнi, що випущенi у бездокументарнiй формi. 

Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у звiтi про фiнансовий стан Товариства 

складається з: 

Дата Простi iменнi акцiї, тис. ш т. Цiна Номiнальна вартiсть Вплив гiперiнфляцiї

 Iндекс цiн 

31.12.2019 1 964 0,00025 491 1 476 4,01 

31.12.2020 1 964 0,00025 491 1 476 4,01 

 

Резервний капiтал за 2020 рiк не змiнився, i вiдповiдно до п. 6.7 Статуту Товариства становить 

25% вiд статутного капiталу: 

Показник Станом на: 

 31.12.2019 31.12.2020 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 491 491 

Капiтал у дооцiнках(вплив гiперiнфляцiйного перiоду) 1 476 1 476 

Статутний капiтал разом з дооцiнкою 1 967 1 967 

Резервний капiтал(25%) 492 492 

 

13 Довгостроковi забезпечення 

Забезпечення Станом на: 



 31.12.2019 31.12.2020 

Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй 2 925 3 786 

Забезпечення на рекультивацiю земель 14 259 15 475 

Всього 17 184 19 261 

 

У Товариства iснує юридичне зобов'язання провести рекультивацiю земель пiсля остаточного 

виробiтку кар'єру. Вказане забезпечення буде використане тiльки при припиненнi дiяльностi 

кар'єру. Товариство провело оцiнку витрат з вiдновлення територiї (рекультивацiї земель) в 

результатi якої встановлено наявнiсть вiдповiдних зобов'язань, якi дисконтуються на дату 

фiнансової звiтностi за середньою облiковою ставкою НБУ, у 2020 роцi - 8,5% (2019 рiк: 15,6%). 

 Змiни у сумi забезпечень на рекультивацiю земель  за рiк були такими: 

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р. 12 335 

Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток або збиток  1 924 

Сторно невикористаних сум або змiни в оцiнках - 

Використання резерву - 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 14 259 

Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток або збиток  1 215 

Сторно невикористаних сум або змiни в оцiнках - 

Використання резерву - 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 15 475 

 

Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй нараховане у зв'язку, з наявнiстю юридичного 

зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду України пiльговi пенсiї, якi 

виплачуються певним категорiям працiвникiв Товариства. 

 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу представленi пенсiйними зобов'язаннями. 

Товариство має юридичне зобов'язання виплачувати Пенсiйному фонду України компенсацiю за 

додатковi пенсiї, виплаченi окремим категорiям колишнiх та теперiшнiх працiвникiв Товариства. 

Згiдно з цим пенсiйним планом працiвники Товариства зi стажем роботи у шкiдливих для 

здоров'я умовах, якi у зв'язку з цим мають право дострокового виходу на пенсiю, мають також 

право на додатковi виплати, якi фiнансуються Товариством та виплачуються через Пенсiйний 

фонд України. Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану iз встановленими 

виплатами. Товариство також має зобов'язання за певними планами пенсiйного забезпечення та 

iншими довгостроковими виплатами працiвникам, передбаченими у колективному договорi. 

Таким чином Програма Товариства складається з пенсiйних та довгострокових соцiальних пiльг. 

Програма Товариства - Сукупнiсть пенсiйних та довгострокових зобов'язань, якi Товариство 

надає своїм спiвробiтникам вiдповiдно до  вимог законодавства України та колективного 

договору. 

 Станом на 31 грудня 2020 року загальна кiлькiсть працiвникiв задiяних у шкiдливому 

виробництвi становила 56 теперiшнiх працiвникiв та 18 колишнiх працiвникiв, якi наразi 

отримують цi виплати. 

 У таблицях нижче показана зведена iнформацiя про компоненти витрат на виплату 

пенсiй, визнанi у звiтi про фiнансовi результати, та про суми, пов'язанi з пенсiйним планом, 

визнанi у звiтi про фiнансовий стан. Витрати на виплату пенсiй, за винятком процентних витрат, 

включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї, а процентнi витрати - до складу фiнансових 

витрат.  

Змiни у сумi зобов'язання за планом зi встановленими виплатами за рiк були такими: 

Показник 2020 2019 

На початок 2 925 1 028 

Актуарний збиток 703 1 866 

Процентнi витрати 350 141 

Вартiсть поточних послуг 153 129 



Визнана вартiсть ранiше наданих послуг - 74 

Сплаченi винагороди (345) (313) 

На кiнець 3 786 2 925 

Змiни у поточнiй вартостi зобов'язання є такими: 

Показник 2020 2019 

На початок 2 925 1 028 

Чистi (доходи)/витрати, визнанi у складi прибутку або збитку 503 344 

Сплаченi винагороди (345) (313) 

Ефект переоцiнки 703 1 866 

На кiнець 3 786 2 925 

Основнi застосованi актуарнi припущення станом на 31.12.2020 року були такими: 

" номiнальна ставка дисконту - 11,02%,; 

" Номiнальне збiльшення заробiтної плати 8% на 2021 рiк, 2% на 2022 рiк, 1% на 2023-2025 

роки, 4,733% далi; 

" Плиннiсть персоналу 9,5%; 

" Iнфляцiя 6,5% на 2021 рiк, 6% на 2022 рiк, 4,9% на 2023-2024 роки, 4,8% на 2025 рiк, 

4,733% далi. 

Очiкувана сума платежiв за пенсiйними планами за 2021 рiк становить 285 тисячi гривень. 

Основнi застосованi актуарнi припущення станом на 31.12.2019 року були такими: 

" номiнальна ставка дисконту - 12,7%,; 

" Номiнальне збiльшення заробiтної плати 1% на 2020 рiк, 8% на 2021 рiк, 2% на 2022 рiк, 

3% на 2023 рiк, 5% далi; 

" Плиннiсть персоналу 9,16%; 

" Iнфляцiя 4,9% на 2020 рiк, 4,8% на 2021 рiк, 4,7% на 2022-2024 рiк, 5,04% далi. 

Очiкувана сума платежiв за пенсiйними планами за 2020 рiк становили 252 тисячi гривень. 

14 Поточна кредиторська заборгованiсть та поточнi забезпечення 

Кредиторська заборгованiсть Станом на: 

 31.12.2019 31.12.2020 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - 

За товари, роботи, послуги в т.ч. 211 4 294 

    з пов'язаними особами 42 - 

    з третiми особами 169 4 294 

З одержаних авансiв 442 760 

З бюджетом в т.ч. 1 071 1 166 

    Податок на доходи фiзичних осiб 94 104 

    Податок на додану вартiсть 293 236 

    Iншi податки 683 826 

Зi страхування (Єдиний соцiальний внесок) 94 133 

З оплати працi 460 879 

Забезпечення на оплату вiдпусток 649 770 

Iншi поточнi зобов'язання 15 115 

Всього 2 942 8 117 

  

Нижче наведена iнформацiя про поточнi забезпечення на оплату вiдпусток: 

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р. 621 

Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток або збиток  1 626 

Сторно невикористаних сум - 

Використання резерву 1 598 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 649 

Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток або збиток  1 984 

Сторно невикористаних сум - 



Використання резерву 1 863 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 770 

 

15 Вiдстрочений податок на прибуток 

Показник Податковi данi Бухгалтерськi данi База ВПА ВПА 

Станом на 31.12.19 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 34 865 33 084 1 781 321 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв  174 174 31 

Всього 34 865 33 258 1 955 352 

Станом на 31.12.20 

Основнi засоби 39 175 37 312 1 863 335 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв   87 87 16 

Резерв пiльгових пенсiй  1 866 (1 866) (336) 

Разом 39 175 39 266 84 15 

 

16 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Показник 2019 2020 

Готова продукцiя та незавершене виробництво на початок 2 473 3 369 

Амортизацiя 3 230 3 837 

Матерiали 10 258 8 182 

Нарахування ЄСВ 1 996 2 054 

Заробiтна плата 9 011 10 586 

Iншi витрати 14 467 13 785 

Готова продукцiя та незавершене виробництво на кiнець 3 369 4 227 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 38 066 37 585 

 

17 Адмiнiстративнi витрати 

Характер витрат 2019 2020 

Амортизацiя 289 425 

Матерiали 474 496 

Послуги 1 307 1 165 

Заробiтна плата 4 605 4 886 

Нарахування ЄСВ 902 968 

Iнше 511 580 

Всього 8 088 8 521 

 

18 Витрати на збут 

Характер витрат 2019 2020 

Амортизацiя 96 228 

Матерiали 1 164 1 212 

Послуги 1 132 1 367 

Заробiтна плата 1 010 1 098 

Нарахування ЄСВ 215 212 

Iнше 154 31 

Всього 3 771 4 148 

 

19 Iншi операцiйнi витрати 

Характер витрат 2019 2020 

Амортизацiя 2 14 

Матерiали 231 179 

Послуги 106 302 



Заробiтна плата 218 777 

Нарахування ЄСВ 13 - 

Iнше 586 282 

Всього 1 156 1 554 

 

20 Фiнансовi витрати 

Характер витрат 2019 2020 

Вiдсотки за кредит 259 - 

Вiдсотки за фiнансовий лiзинг 66 - 

Вiдсотки за зобов'язаннями по вiдновленню територiї (рекультивацiя земель) 1 924 1216 

Iнше  9 

Всього 2 249 1 225 

 

21 Iншi витрати 

Характер витрат 2019 2020 

Благодiйнi допомоги 431 684 

Списання необоротних активiв 115 58 

Всього 546 742 

 

22 Доходи 

Доходи 2019 2020 

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 59 589 53 759 

Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 548 238 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг  2 2 

Дохiд вiд реалiзацiї запасiв 169 114 

Дохiд вiд оприбуткування металобрухту 273 122 

 

23 Фiнансовi доходи 

Характер витрат 2019 2020 

Вiдсотки 37 11 

Всього 37 11 

 

24 Вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство застосовує ряд методiв i 

припущень, що базуються на ринкових умовах за станом на кожну дату балансу. Стосовно 

довгострокової заборгованостi  використовуються ринковi цiни або цiни дилерiв на тi ж або 

подiбнi фiнансовi iнструменти, або дисконтована сума майбутнiх грошових потокiв. Для 

визначення справедливої вартостi iнших фiнансових iнструментiв використовується 

дисконтована сума майбутнiх грошових потокiв. Справедливою вартiстю фiнансових активiв  i 

зобов'язань зi строком до одного року вважається їх номiнальна вартiсть мiнус розрахунковi 

кредитнi коригування. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується 

дисконтуванням майбутнiх грошових потокiв (виходячи з умов договору) за поточними 

ринковими ставками на подiбнi фiнансовi iнструменти. 

 

25 Управлiння фiнансовим ризиком 

 

Фiнансовi iнструменти, якi можуть призвести, якi можуть призвести до концентрацiї кредитного 

ризику Товариства, включають, в основному, дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi. 

(1) Кредитний ризик 

Кредитний ризик, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю по основнiй дiяльностi, обмежений, 



враховуючи iснуючi в товариствi процедури, якi забезпечують контроль кредитоспроможностi 

клiєнтiв. 

(2) Ризик лiквiдностi 

Управлiння ризиком лiквiдностi включає забезпечення достатнього обсягу грошових коштiв i, 

навiть, фiнансування завдяки необхiдним кредитним ресурсам, що видiленi. 

(3) Розрахунок справедливої вартостi. 

 

26  Управлiння ризиком капiталу 

Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в 

якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi у Товариства немає офiцiйної полiтики управлiння 

капiталом. 

 

27  Умовнi та iншi зобов'язання 

Податкова система України поступово посилюється та змiнюється, але й одночасно 

характеризується наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, 

мiстять неоднозначнi, часом суперечливi формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з 

боку податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають рiзнi 

iнтерпретацiї з боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, 

нараховувати й стягувати пенi. На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю 

вiдображенi в данiй фiнансовiй звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного 

податкового законодавства України, офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз'яснень 

податкових та судових органiв.  

 

28 Подiї пiсля звiтного перiоду  

 

 Керiвництво Товариства уважно стежить за останнiми оновленнями щодо впливу 

оголошеної ВООЗ пандемiї коронавiрусу COVID-19 на фiнансовi ринки та ринки ресурсiв i 

оцiнює її потенцiйний вплив на дiяльнiсть, фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства, 

а також її здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть. На момент випуску цiєї фiнансової звiтностi 

керiвництво Товариства вважає, що вплив ситуацiї з поширенням коронавiрусу COVID-19 не 

має суттєвого впливу на фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства, але негативний 

вплив може бути у майбутньому. Станом на дату цiєї фiнансової звiтностi, карантиннi заходи 

подовженi до 30 квiтня 2021 року. 

 

 

Затверджено до випуску керiвництвом та пiдписано вiд його iменi 31 березня 2021 року 

 

 

Директор                                                                                                                       

В.М.Нiжнiков 

 

Головний бухгалтер                                                                                                     

Н.П.Тищенко 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "Центр професiйного 

аудиту" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33307726 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, офiс 

37 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3506 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 327/4, дата: 28.07.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальнийпараграф - подiї 

пiсля звiтного перiоду (щодо 

ситуацiїCOVID-19) 

 Звертаємо увагу на Примiтку 

28"Подiї пiсля звiтного перiоду"у 

фiнансовiй звiтностi Компанiї, де 

зазначається вплив подiй 

оголошення свiтової пандемiї 

COVID-19 та запровадження у 

зв'язку з цим обмежувальних 

карантинних заходiв на дiяльнiсть 

та розвиток Компанiї. 

Наша думка не модифiкується щодо 

зазначеного питання. 

Пояснювальний параграф - подання 

фiнансової звiтностi  у форматi 

таксономiї 

 Ми звертаємо увагу на 

Примiтку 1 до фiнансової звiтностi, 

в якiй описано, що вiдповiдно до 

законодавства, чинного на дату 

цього звiту незалежного аудитора, 

фiнансова звiтнiсть Компанiї за 



МСФЗ повинна складатися i 

подаватися в єдиному електронному 

форматi (iXBRL). Як описано в 

Примiтцi 1 до фiнансової звiтностi, 

на дату складання аудиторського 

звiту, керiвництво Компанiї ще не 

пiдготувала пакет звiтностi у 

форматi iXBRL, через обставини, 

описанiй в цiй примiтцi, та планує 

пiдготувати i подати пакет протягом 

2021 року. 

Наша думка не модифiкується щодо 

зазначеного питання. 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 12-ЗНВ, дата: 29.12.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 26.03.2021, дата 

закінчення: 31.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 31.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

92 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Власникам цiнних паперiв, найвищому управлiнському персоналу Приватного акцiонерного 

товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України" 

 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 

"Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр" (далi - Компанiя), що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2020 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному 

капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток 

до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Мало-Бузукiвський гранiтний 

кар'єр" станом на 31 грудня 2020 р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(далi - МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Ключовi питання аудиту  

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 



формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому 

звiтi. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя за 

фiнансовий рiк, за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть включає Рiчну iнформацiю емiтента 

цiнних паперiв (рiчний звiт) щоне є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї, 

та, як очiкується, буде надана нам пiсля дати нашого звiту незалежного аудитора. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашим обов'язком є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Коли ми ознайомимося з iншою iнформацiєю, якщо ми дiйдемо висновку, що вона має суттєве 

викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, та довести це до вiдома Наглядової ради. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування компанiї.  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю;  

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю;  



o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  

Пояснювальнийпараграф - подiї пiсля звiтного перiоду (щодо ситуацiїCOVID-19) 

 Звертаємо увагу на Примiтку 28"Подiї пiсля звiтного перiоду"у фiнансовiй звiтностi 

Компанiї, де зазначається вплив подiй оголошення свiтової пандемiї COVID-19 та 

запровадження у зв'язку з цим обмежувальних карантинних заходiв на дiяльнiсть та розвиток 

Компанiї. 

Наша думка не модифiкується щодо зазначеного питання. 

Пояснювальний параграф - подання фiнансової звiтностi  у форматi таксономiї 

 Ми звертаємо увагу на Примiтку 1 до фiнансової звiтностi, в якiй описано, що 

вiдповiдно до законодавства, чинного на дату цього звiту незалежного аудитора, фiнансова 

звiтнiсть Компанiї за МСФЗ повинна складатися i подаватися в єдиному електронному 

форматi (iXBRL). Як описано в Примiтцi 1 до фiнансової звiтностi, на дату складання 

аудиторського звiту, керiвництво Компанiї ще не пiдготувала пакет звiтностi у форматi 

iXBRL, через обставини, описанiй в цiй примiтцi, та планує пiдготувати i подати пакет 

протягом 2021 року. 

Наша думка не модифiкується щодо зазначеного питання. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора 

Повна назва: ТОВ "Аудиторська компанiя "Центр професiйного аудиту",  

код ЄДРПОУ: 33307726,  

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярiвська, 62, офiс 37, 

тел. 492-16-73, факс. 492-16-74, 

внесено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (надалi - Реєстр) за номером 



реєстрацiї в Реєстрi: 3506 до наступних роздiлiв: "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi". 

Директор ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту" - аудитор Розвадовський М.В., який 

включений до Реєстру за номером реєстрацiї: 100194. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є 

аудиторРозвадовський Мирослав Васильович. 

 

Партнер завдання з аудиту-аудитор, 

директор 

ТОВ "АК "Центр професiйного аудиту"Розвадовський Мирослав Васильович 

 

 

Дата Звiту незалежного аудитора31 березня 2021 року 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Я, Нiжнiков Володимир Миколайович - директор ПрАТ "Мало-Бузукiвський гранiтний кар'єр", 

здiйснюючи управлiнськi функцiї та пiдписуючи рiчну iнформацiю емiтента, стверджую що, 

наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент 

стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

20.07.2020 19.06.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

16.03.2020 17.04.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

30.10.2020 01.10.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

 


