
Титульний аркуш 
 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Голова Правління       Багнюк Ігор Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        18.04.2014 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Агрофірма "Провесінь" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   00854400 
  
4. Місцезнаходження   79067, Львівська, Личаківський, м.Львів, вул. Тракт 

Глинянський, буд.152 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (0322) (032) 251 29 25, 251 29 25 
  
6. Електронна поштова адреса   provesin@ukr.net 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   30.04.2014 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована 
у 

  Бюлетень Цінні папери   30.04.2014 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.provesin.bfg.lviv.ua   30.04.2014 

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:provesin@ukr.net
http://www.provesin.bfg.lviv.ua


Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 
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   
5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   
13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. 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 

  

20. 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 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту)   
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало.  
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2013 рiк не нараховувались i не виплачувались.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.  
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як 
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї Емiтента не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Агрофірма 

"Провесінь" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

А01 № 207 

3. Дата проведення державної реєстрації 29.11.1996 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 8533127,50 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 124 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Овочівництво, декоративне садівництво та 
вирощування продукції розсадників; 01.13, 
Вирощування зернових та технічних культур; 01.11.0, 
Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи 
картоплю. 52.21.0; 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління Товариством є Загальні 
збори акціонерів. 
Голова правління - Багнюк Ігор Васильович 
Голова наглядової ради - Півень Олег Іванович 
Голова Ревізійної комісії - Мазепа Любомира 
Володимирівна 

  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

2) МФО банку 307123 
3) поточний рахунок 26008010123590 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
4 номінальних утримувачі д/н д/н, д/н, Київська, д/н, д/н, д/н 1,670000 
11 юридичних осіб д/н д/н, д/н, Київська, д/н, д/н, д/н 0,610000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт 
* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
1 277  фізичних осіб д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 97,720000 
Усього 100,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

Завідуючий фірмовою мережею ВАТ "Агрофірма 
"Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Правління-заступник голови правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Шелест Ростислав Миронович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1967 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 11 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Агрофірма "Провесінь", лікар-терапевт 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Правління-заступник голови правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Гула Маряна Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 7 



1) посада Член Правління - спеціаліст по корпоративних 
питаннях 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Пендерецька Ірина Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** 2 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

інженер по інформації ВАТ "Агрофірма "Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Правління-начальник відділу кадрів 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Савлук Наталія Михайлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1965 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

старший інспектор відділу кадрів ВАТ "Агрофірма 
"Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Півень Олег Іванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 



посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Наглядової ради-начальник служби реалізації 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лещук Марія Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1960 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

економіст по цінах і якості продукції ВАТ "Агрофірма 
"Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Наглядової ради, агроном по технології 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Довганик Ярослава Михайлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1953 
5) освіта** середня-спеціальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

бригадир-технолог ВАТ "Агрофірма "Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Голова Ревізійної комісії - заступник головного 



Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Стецюк Євгенія Федорівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1952 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 2 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

бухгалтер-економіст по обліку овочевої продукції 
ВАТ "Агрофірма "Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Чорненький Ярослав Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

начальник фінансово-економічного відділу ВАТ 
"Агрофірма "Провесінь" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 



8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013, до відкликання 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 
судимості за посадові  чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не було 
Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правління Багнюк Ігор Васильович д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 1274710 3,734592 1274710 0 0 0 
Член Правління-заступник 
голови правління 

Шелест Ростислав 
Миронович 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 2841119 8,323792 2841119 0 0 0 

Член Правління-заступник 
голови правління 

Гула Маряна Іванівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 3861774 11,314064 3861774 0 0 0 

Член Правління - спеціаліст 
по корпоративних питаннях 

Пендерецька Ірина Іванівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 3861773 11,314061 3861773 0 0 0 

Член Правління-начальник 
відділу кадрів 

Савлук Наталія Михайлівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 5000 0,014649 5000 0 0 0 

Голова Наглядової ради Півень Олег Іванович д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 6423239 18,818537 6423239 0 0 0 
Член Наглядової 
ради-начальник служби 
реалізації 

Лещук Марія Миколаївна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 10000 0,029298 10000 0 0 0 

Член Наглядової ради, 
агроном по технології 

Довганик Ярослава 
Михайлівна 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 10000 0,029298 10000 0 0 0 

Голова Ревізійної комісії - 
заступник головного 
бухгалтера 

Мазепа Любомира 
Володимирівна 

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 37228 0,109069 37228 0 0 0 

Член Ревізійної комісії Горінь Тетяна Вікторівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 2000 0,005860 2000 0 0 0 
Член Ревізійної комісії Стецюк Євгенія Федорівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 484 0,001418 484 0 0 0 
Головний бухгалтер Чорненький Ярослав 

Володимирович 
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 10000 0,029298 10000 0 0 0 

Усього 18337327 53,723934 18337327 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 
Найменування 
юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Півень Олег Іванович д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 6423239 18,818537 6423239 0 0 0 
Фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 5033884 14,748063 5033884 0 0 0 
Гула Маряна Іванівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 3861774 11,314064 3861774 0 0 0 
Пендерецька Ірина Іванівна д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 3861773 11,314061 3861773 0 0 0 
Фізична особа д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 3852626 11,287262 3852626 0 0 0 
Усього 23033296 67,481987 23033296 0 0 0 

 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Опис Публічне акціонерне товариство 
"Агрофірма "Провесінь" 
 
Протокол  
Позачергових загальних зборів акціонерів, 
що відбулися 23.08.2013р. за адресою: м. Львів, вул. 
Тракт Глинянський, 152 
Збори розпочалися о 1000год. 
 
м. Львів                                                                                                             
23 серпня 2013 року 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, складено станом 24-00 год. 19.08.2013р.  
Голосування з кожного питання порядку денного 
проводилося з використанням бюлетенів для 
голосування. 
 
Порядок денний загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів 
акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 
2. Розгляд питання про порядок розпорядження 
належною ПАТ "Агрофірма "Провесінь" часткою у 
статутному капіталі ТзОВ "Провесінь-Агроінвест". 
 
Вступне слово голови правління Багнюка Ігоря 
Васильовича, який привітав присутніх акціонерів з 
проведенням загальних зборів акціонерів та надав 
слово голові Реєстраційної комісії Галаню В.М. 
Слухали: голову Реєстраційної комісії Галаня В.М., 
який повідомив, що згідно даних Зведеного 
облікового реєстру власників цінних паперів, 
наданого ПАТ "Національний депозитарій України", 
станом на 19.08.2013р. оформлено 1290 рахунків 
акціонерів ПАТ "Агрофірма "Провесінь", з них 1 278 
фізичні особи  - власники 33 430 663 голосуючих 
акцій, 11 юридичних осіб - власників 210 087 
голосуючих акцій, 1 номінальний утримувач - 489 600 
голосуючих акцій, а також 2160 акцій оформлені 
глобальним сертифікатом на рахунках в НДУ до 
розподілу за власниками, разом - 100%. 
Комісією встановлено особи всіх присутніх 
акціонерів.  
Галань В.М. зачитав протокол Реєстраційної комісії 
(протокол додається), повідомив акціонерам, що на 
сьогоднішніх зборах присутні 13 акціонерів, які 
володіють 27 293 837 голосуючих акцій, що становить 
79,97%. Така кількість присутніх акціонерів та 
представлених ними акцій, відповідно до Закону та 
Статуту Товариства, дає можливість розпочати 
Загальні збори акціонерів. 



Вирішили: Протокол Реєстраційної комісії затвердити, 
Загальні збори акціонерів ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" розпочати. 
 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів 
акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 
Слухали: голову правління Багнюка Ігоря 
Васильовича, який повідомив, що рішенням 
Правління запропоновано головою Загальних зборів 
акціонерів обрати голову правління Багнюка І.В. 
Запропонував проголосувати за його кандидатуру на 
посаду голови Загальних зборів акціонерів. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: головою Загальних зборів акціонерів ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" обрано Багнюка І.В. 
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., який запропонував, на виконання рішення 
Правління, на посаду секретаря Зборів кандидатуру 
Гули Мар'яни Іванівни. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: секретарем Загальних зборів акціонерів 
ПАТ "Агрофірма "Провесінь" обрано Гулу М.І. 
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., який повідомив, що рішенням Правління 
запропоновано переобрати до складу Лічильної 
комісії у повному складі членів Реєстраційної комісії, 
а саме Галаня В.М., Стецюк Є.Ф. та Савлук Н.М.  
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: обрано Лічильну комісію у складі Галань 



капіталі цього товариства в розмірі 50%. Це ТзОВ 
було створено у 2007 році з метою розширення шляхів 
збуту товариством овочевої продукції, тому основним 
видом діяльності цього товариства була оптова та 
роздрібна торгівля овочами і фруктами. Однак в 
подальшому нам не вдалося ефективно використати 
ТзОВ "Провесінь-Агроінвест"  в цілях, для яких воно 
створювалося, більше того, змінився профіль 
діяльності зазначеної юридичної особи: зараз 
основним видом діяльності є будівництво житлових і 
нежитлових будівель. 
Підсумовуючи викладене, констатував, що існуюча 
ситуація з ТзОВ "Провесінь-Агроінвест" викликає 
сумніви щодо можливості використання зазначеного 
товариства в інтересах агрофірми "Провесінь" в 
майбутньому, а тому вважає за недоцільне для 
агрофірми надалі залишатися у складі учасників цього 
товариства.  
 
Слухали: голову Наглядової ради Півня О.І., котрий 
зауважив, що всі активи агрофірми повинні бути 
залучені в господарській діяльності товариства, а ті, 
котрі не приносять користі агрофірмі, необхідно 
відчужувати, поповнюючи за рахунок продажу таких 
активів чи корпоративних прав обігові кошти 
агрофірми. Зважаючи на таке своє бачення ситуації, 
запропонував відчужити частку ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" у статутному капіталі ТзОВ 
"Провесінь-Агроінвест" в розмірі 50% третім особам. 
Запропонував доручити Правлінню агрофірми своїм 
рішенням визначити конкретного покупця частки, 
ціну її продажу та уповноважити голову правління 
агрофірми Багнюка І.В. підписати всі необхідні для 
цього документи.  
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., котрий погодився з пропозицією Півня О.І. та 
запропонував присутнім акціонерам за неї 
проголосувати. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: відчужити частку ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" у статутному капіталі ТзОВ 
"Провесінь-Агроінвест" в розмірі 50% третім особам. 



 
 
Голова зборів                             
________________                      Багнюк І.В. 
 
Секретар зборів                        
________________                       Гула М.І. 

 
Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  
Дата проведення 26.04.2013 
Кворум зборів ** 79,970000 
Опис Публічне акціонерне товариство 

"Агрофірма "Провесінь" 
 
Протокол  
Загальних зборів акціонерів, 
що відбулися 26.04.2013р. за адресою: м. Львів, вул. 
Тракт Глинянський, 152 
Збори розпочалися о 1000год. 
 
м. Львів                                                                               
26 квітня 2013 року 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у 
зборах, складено станом 24-00 год. 22.04.2013р.  
Голосування з кожного питання порядку денного 
проводилося з використанням бюлетенів для 
голосування. 
 
Порядок денний загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів 
акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 
2. Затвердження регламенту проведення 
Загальних зборів акціонерів. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності у 2012 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Правління Товариства. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності у 2012 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства 
про результати перевірки фінансово-господарської 
діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної 
комісії. 
6. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2012 рік. 



який повідомив, що згідно даних Зведеного 
облікового реєстру власників цінних паперів, 
наданого ПАТ "Національний депозитарій України", 
станом на 22.04.2013р. оформлено 1290 рахунків 
акціонерів ПАТ "Агрофірма "Провесінь", з них 1 278 
фізичні особи  - власники 33 430 663 голосуючих 
акцій, 11 юридичних осіб - власників 210 087 
голосуючих акцій, 1 номінальний утримувач - 489 600 
голосуючих акцій, а також 2160 акцій оформлені 
глобальним сертифікатом на рахунках в НДУ до 
розподілу за власниками, разом - 100%. 
Комісією встановлено особи всіх присутніх 
акціонерів.  
Галань В.М. зачитав протокол Реєстраційної комісії 
(протокол додається), повідомив акціонерам, що на 
сьогоднішніх зборах присутні 13 акціонерів, які 
володіють 27 293 837 голосуючих акцій, що становить 
79,97%. Така кількість присутніх акціонерів та 
представлених ними акцій, відповідно до Закону та 
Статуту Товариства, дає можливість розпочати 
Загальні збори акціонерів. 
 
Слухали: голову правління Багнюка І.В., який доповів, 
що є всі підстави розпочати Загальні збори акціонерів 
ПАТ "Агрофірма "Провесінь". Запропонував 
затвердити протокол Реєстраційної комісії.   
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: Протокол Реєстраційної комісії затвердити, 
Загальні збори акціонерів ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" розпочати. 
 
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів 
акціонерів: голови, секретаря та Лічильної комісії. 
Слухали: голову правління Багнюка Ігоря 
Васильовича, який повідомив, що рішенням 
Правління запропоновано головою Загальних зборів 
акціонерів обрати голову правління Багнюка І.В. 
Запропонував проголосувати за його кандидатуру на 
посаду голови Загальних зборів акціонерів. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 



                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: секретарем Загальних зборів акціонерів 
ПАТ "Агрофірма "Провесінь" обрано Гулу М.І. 
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., який повідомив, що рішенням Правління 
запропоновано переобрати до складу Лічильної 
комісії у повному складі членів Реєстраційної комісії, 
а саме Галаня В.М., Стецюк Є.Ф. та Савлук Н.М.  
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: обрано Лічильну комісію у складі Галань 
В.М. - голова комісії, Стецюк Є.Ф. та Савлук Н.М. - 
члени комісії. 
 
2. Затвердження регламенту проведення 
Загальних зборів акціонерів. 
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., який повідомив, що рішенням Правління 
запропоновано Загальним зборам акціонерів 
затвердити наступний регламент Зборів: 
" доповідачу надати для доповіді 3 хвилини; 
" співдоповідачу - 2 хвилини; 
" на обговорення кожного питання пропонується 
виділити по 5 хвилин. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: затвердити наступний регламент Зборів: 
" доповідачу надати для доповіді 3 хвилини; 
" співдоповідачу - 2 хвилини; 
" на обговорення кожного питання виділити по 5 
хвилин. 
 
3. Розгляд звіту Правління Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності у 2012 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 



Підсумовуючи доповідь, просить звіт Правління про 
результати фінансово-господарської діяльності 
агрофірми у 2012 році затвердити.    
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
Вирішили: Затвердити звіт Правління ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" про результати 
фінансово-господарської діяльності агрофірми у 2012 
році.   
 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності у 2012 
році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради. 
 
Слухали: голову Наглядової ради Півня О.І., який 
повідомив наступне. Наглядова рада агрофірми 
"Провесінь" забезпечує захист прав акціонерів 
товариства та здійснює контроль за діяльністю 
правління агрофірми. У звітному періоді, як і в 
попередні роки, Наглядова рада працювала у 
звичайному режимі. Засідання ради відбувалися 
щоквартально, а при потребі - й частіше. На наших 
засіданнях розглядалися та вирішувалися питання, 
віднесені Законом України "Про акціонерні 
товариства" до компетенції Наглядової ради, зокрема 
погоджувалася отримання Товариством кредиту у 
ПАТ "Банк Восток". 
Підсумовуючи доповідь, наголосив, що у звітному 
році права акціонерів товариства не порушувалися, 
правління здійснювало керівництво товариством у 
відповідності до статуту агрофірми та вимог чинного 
законодавства України. 
Враховуючи викладене вище, запропонував звіт 
Наглядової ради ПАТ "Агрофірма "Провесінь" про 
результати фінансово-господарської діяльності 
товариства у 2012 році затвердити.  
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
Вирішили: звіт Наглядової ради ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" про результати фінансово-господарської 



до вимог чинного законодавства України.  
Станом на останню звітну дату фактів порушення 
законодавства під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського 
обліку та подання звітності не виявлено.   
Підсумовуючи доповідь, просить висновки та звіт 
Ревізійної комісії ПАТ "Агрофірма "Провесінь" про 
результати перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства у 2012 році затвердити.   
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
Вирішили: звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" про результати перевірки 
фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 
році затвердити. 
 
6. Затвердження річного звіту та балансу 
Товариства за 2012 рік. 
 
Слухали: головного бухгалтера товариства 
Чорненького Я.В., який повідомив наступне.  ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" є спеціалізованим тепличним 
господарством по вирощуванню овочів в умовах 
закритого ґрунту. Протягом 2012 року товариство 
перебувало на фіксованому с/г податку. Це означає, 
що грошові надходження від реалізації овочевої 
продукції становили більше 75% від усіх надходжень. 
У 2012 році товариство спрацювало зі збитками, які 
склали 1 103 тис. грн., або зменшилися проти 2011 
року на 721 тис. грн.  
Грошові надходження становили 5 566 тис. грн. 
Вимога балансу за 2012 рік зменшилася на 480 тис. 
грн. Залишкова вартість основних фондів на початок 
2012 року становила 13 141 тис. грн., а на кінець 2012 
року - 11 860 тис. грн., тобто зменшилася на 1 281 тис. 
грн. 
Процент зносу основних фондів становить 71,4%. 
Виробничі запаси зменшилися на 1 492 тис. грн. і 
становили на кінець 2012 року 3 585 тис. грн. проти 5 
076 тис. грн. на початку року, а саме: сировина і 
матеріали - 48 тис. грн., паливо - 9 тис. грн., тара - 176 
тис. грн., матеріали - 2 376 тис. грн., запасні частини - 
88 тис. грн., матеріали с/г призначення - 780 тис. грн., 
МШП - 111 тис. грн. 



та у фонди соціального страхування 519,7 тис. грн., а 
до бюджету - 372,1 тис. грн. 
Середньооблікова чисельність штатних працівників 
протягом 2012 року становила 100 чол., фонд оплати 
праці за 2012 рік становив 1 397,1 тис. грн.  
Протягом 2012 року було передано на баланс місцевої 
ради гуртожитки №№145 і 151, котрі були у 
статутному капіталі товариства, загальною вартістю 
570 тис. грн.  
Підсумовуючи викладене вище, просить річний звіт та 
баланс товариства за 2012 рік затвердити.  
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
Вирішили: річний звіт та баланс ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" за 2012 рік затвердити. 
 
7. Визначення порядку розподілу чистого 
прибутку (покриття збитків) Товариства за 
підсумками роботи у 2012 році.  
 
Слухали: заступника голови правління Шелеста Р.М., 
який з приводу вказаного питання порядку денного 
зауважив, що, як свідчать бухгалтерські дані, 2012 рік 
був для агрофірми "Провесінь" збитковим, зважаючи 
на що необхідно вирішити питання про те, за рахунок 
чого будуть покриті зазначені збитки. З цього приводу 
висловив своє бачення вирішення ситуації: на думку 
Шелеста Р.М., товариство намагатиметься покрити 
збитки за рахунок майбутніх доходів. Для цього 
правлінням товариства проводяться переговори з 
метою реструктуризації боргів, також розглядається 
питання про продаж товариством рухомого майна, 
котре не використовується у виробничому процесі, 
або є застарілим. 
Підсумовуючи виступ, запропонував зборам погодити 
зазначені способи та джерела покриття збитків 
товариства.   
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
Вирішили: для покриття збитків, понесених 
товариством у 2012 році, провести переговори з 



а також збільшення площ посіву овочевої продукції з 
5,4Га до 6,4Га. Для цього одним з основних завдань у 
цьому році, як вже було зазначено, є отримання 
кредиту в банківській установі для поповнення 
обігових коштів для реалізації сезону 2013-2014р.р. та 
реконструкції 1Га теплиць. Зауважив, що, як вже 
вказували доповідачі у попередніх питаннях порядку 
денного, у звітному році товариство отримало кредиту 
ПАТ "Банк Восток" і зазначений кредит дозволив 
товариству виконати погоджені у 2012 році плани 
розвитку. При цьому станом на сьогоднішній день 
товариство виконує свої зобов'язання по кредиту в 
повному обсязі та володіє достатніми ресурсами для 
повного погашення кредиту у встановлений строк. 
Зазначив, що така співпраця між агрофірмою 
"Провесінь" та банком "Восток" була взаємовигідною, 
при цьому ми переконалися у надійності зазначеного 
банку, тому вважає за доцільне у цьому році знову 
отримати кредит саме у ПАТ "Банк Восток". Вважає, 
що нормальними умовами для агрофірми буде 
отримання кредиту в розмірі 6 000 000,00 грн. строком 
на три роки з щорічним обнуленням 30 червня. При 
цьому в якості забезпечення виконання агрофірмою 
кредитних зобов'язань банку необхідно надати те ж 
нерухоме майно, котре надавалося в заставу минулого 
разу, а саме: реконструкція прохідної літ. "В-2"; 
актовий зал, контора агрофірми нова літ. "Д-3"; 
реконструкція їдальні літ. "Г-2"; теплиці блочні літ. 
"Н-1", літ. "М-1", теплично-овочевий комбінат літ. 
"К-1" та "Л-1". Всі зазначені об'єкти належать ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" та знаходяться за адресою: м. 
Львів, вул. Тракт Глинянський, 152.  
Також зазначив, що вимогою банку є визначення 
Зборами особи, котра від імені товариства 
підписуватиме всі необхідні документи, зважаючи на 
що запропонував зборам для цього свою кандидатуру 
як голови правління.  
Крім цього, для отримання кредиту необхідно 
привести у відповідність до встановлених вимог 
установчі документи агрофірми, зокрема внести зміни 
до статуту товариства, оскільки чинна редакція 
статуту містить певні неточності та описки в п.п. 1.1. 
та 1.2., котрі необхідно виправити шляхом викладення 
статуту ПАТ "Агрофірма "Провесінь" в новій редакції. 
Підсумовуючи доповідь, просить акціонерів погодити 
такі основні напрямки діяльності товариства на 2013 
рік: 
1)  отримання товариством у ПАТ "Банк Восток" 
кредиту в розмірі 6 000 000,00 грн. строком на три 



іпотеки та всіх інших документів. 
3) Внесення змін до статуту ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" шляхом викладення статуту ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" в новій редакції. При цьому 
п.п. 1.1.  та 1.2. Статуту викласти в такому вигляді:  
1.1. Відкрите акціонерне товариство "Агрофірма 
"Провесінь" було засноване Наказом Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по 
Львівській області №2413 від 30.09.1996р. шляхом 
перетворення Державного підприємства 
агрофірми-радгоспу "Провесінь" у відкрите 
акціонерне товариство відповідно до Закону України 
"Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі" від 10.07.1996р. 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Агрофірма "Провесінь" від 27.04.2012р. було змінено 
найменування Товариства з "Відкрите акціонерне 
товариство "Агрофірма "Провесінь" на "Публічне 
акціонерне товариство "Агрофірма "Провесінь". 
1.2. Публічне акціонерне товариство "Агрофірма 
"Провесінь" (надалі - Товариство) є юридичною 
особою відповідно до законодавства України. У своїй 
діяльності Товариство керується Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, 
Господарським кодексом України, Законом України 
"Про акціонерні товариства" (далі у тексті - Закон) та 
іншими нормативно-правовими актами України. 
 
Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: погодити такі основні напрямки діяльності 
товариства на 2013 рік: 
1) отримання товариством у ПАТ "Банк Восток" 
кредиту в розмірі 6 000 000,00 грн. строком на три 
роки з щорічним обнуленням 30 червня. В якості 
забезпечення виконання агрофірмою кредитних 
зобов'язань надати в заставу наступні належні 
агрофірмі об'єкти нерухомості: реконструкція 
прохідної літ. "В-2"; актовий зал, контора агрофірми 
нова літ. "Д-3"; реконструкція їдальні літ. "Г-2"; 
теплиці блочні літ. "Н-1", літ. "М-1", 
теплично-овочевий комбінат літ. "К-1" та "Л-1". 
Вказані об'єкти нерухомості знаходяться за адресою: 
м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152.  
2) уповноваження голови правління Багнюка Ігоря 



акціонерне товариство відповідно до Закону України 
"Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі" від 10.07.1996р. 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ 
"Агрофірма "Провесінь" від 27.04.2012р. було змінено 
найменування Товариства з "Відкрите акціонерне 
товариство "Агрофірма "Провесінь" на "Публічне 
акціонерне товариство "Агрофірма "Провесінь". 
1.4. Публічне акціонерне товариство "Агрофірма 
"Провесінь" (надалі - Товариство) є юридичною 
особою відповідно до законодавства України. У своїй 
діяльності Товариство керується Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, 
Господарським кодексом України, Законом України 
"Про акціонерні товариства" (далі у тексті - Закон) та 
іншими нормативно-правовими актами України. 
 
9. Про укладення колективного договору ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" на 2013-2017 роки. 
Слухали: Голову профспілкового комітету агрофірми 
Савлук Н.М., котра повідомила наступне. Попередній 
колективний договір було укладено на 2008-2013 
роки. Термін його дії завершується і нам необхідно 
затвердити новий колективний договір ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" на  2013 - 2018 роки. 
            Розділи  колдоговіру, який діяв протягом 
останніх 5-ти років, в основному виконувалися.  
Самим важким для нашого господарства був кризовий 
період 2009-2010 років, коли ми не змогли ввійти в 
сезон. Змушені були вивільнити частину працівників, 
але всі звільнення проводилися із дотриманням 
чинного законодавства. Працівникам, звільненим у 
зв'язку із змінами в організації виробництва і праці 
(скороченням чисельності або штату працівників) 
виплачено вихідну допомогу (згідно ст.44 КЗпП 
України). Всі рішення з питань, що стосувалися змін в 
організації виробництва і праці приймалися спільно 
правлінням і профкомом. При подальшому прийнятті 
на роботу (коли відновилося виробництво), перевага 
надавалася колишнім працівникам підприємства, які 
були вивільнені на підставі п.1 ст.40 КЗпП України. 
 Постійно дотримувались встановленої 
законодавством норми тривалості робочого часу, 
встановленої колдоговором  тривалості щорічної 
відпустки. При тимчасових змінах графіків роботи 
підрозділів, рішення погоджувались із профкомом. 
 Оплата праці працівникам виплачувалась із 
дотриманням законодавства - виплачувались 
мінімальні гарантовані розміри тарифних ставок, 



надавалися путівки на санаторно-курортне лікування. 
 Ознайомила присутніх із проектом 
колективного договору на 2013-2018 роки. Відмітила, 
що проект колективного договору обговорено у 
підрозділах товариства, де працівники висловили свої 
пропозиції та зауваження, які були опрацьовані і 
внесені до нового колдоговору, а також постанову 
конференції уповноважених трудового колективу. 
 Запропонувала проект колективного договору 
ПАТ "Агрофірма "Провесінь" на 2013-2018  роки 
взяти за основу і затвердити. 
 
 Голосували: "за" - 27 293 837 голосів 
                        "проти" - немає 
                        "утримались" - немає 
                        (протокол Лічильної комісії 
додається) 
 
Вирішили: проект колективного договору ПАТ 
"Агрофірма "Провесінь" на 2013-2018 роки взяти за 
основу та затвердити. 
 
Слухали: голову Загальних зборів акціонерів Багнюка 
І.В., який повідомив, що порядок денний Загальних 
зборів акціонерів вичерпаний. Подякував присутнім 
акціонерам за участь у зборах. 
 
Загальні збори акціонерів ПАТ "Агрофірма 
"Провесінь" і голосування з процедури проведення 
зборів та прийняття рішень проведено відповідно до 
чинного законодавства України. 
 
 
Голова зборів                             
________________                      Багнюк І.В. 
 
Секретар зборів                        
________________                       Гула М.І. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, д/н, м.Київ, вул. Б. 
Грінченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серія АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25 
Факс (044) 279-13-22 
Вид діяльності Провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів 

Опис Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність надаються на підставі договору  № Е-4220 
від 28.09.2011р 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

ТОВ "Балтік Фінанс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, Франківський, м.Львів, вул. 

Сахарова, 42 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серія АВ № 533838 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010 
Міжміський код та телефон (032) 294-95-06 
Факс (032) 294-95-08 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому 

ринку-депозитарна діяльність( а саме зберігач цінних 
паперів) 

Опис Послуги з ведення реєстру власників іменних цінних 
паперів надається на підставі договору № 51-Е від 
10.10.2011р. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
аудиторська консалтингова фірма "Провесінь" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 37741155 
Місцезнаходження Україна, 79058, Львівська, д/н, м.Львів, вул. 

Масарика, буд 18/130 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№4463 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2011 
Міжміський код та телефон (032) 





X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31.08.2011 78/13/1/11 Львівське 

територіальне 
управління 
ДКЦПФР 

UA 4000131924 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 34132510 8533127,50 100,000000 

Опис Відбулася зміна особи, яка веде облік цінних паперів у депозитарній системі України у з`язку із переведенням  випуску акцій у бездокументарну 
форму. Затверджено умови договору з НДУ та відкритий депозитарний код рахунку в ЦП. 
Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



шляхом приватизації було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Агрофірма "Провесінь". Злиття та 
інших перетворень у товариства не було. Напрямок діяльності не змінювався 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Усі структурні підрозділи емітента знаходяться у м. Львові. Дочірніх підприємств чи філій у товариства немає. 
Змін у структурних підрозділах емітента у відповідності з попереднім звітним роком не було. 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), 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 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-   ;  Середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -  ; Чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб) -  ; Фонд оплати праці -   ;  Фонд оплати 
праці відносно попереднього року збільшився на -   ; Протягом звітного періоду кадрова программа емітента, 
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників не змінювалася. 
 
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 
не належить 
 
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 
не проводить 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика ведеться згiдно з чинним законодавством, i вiдповiдно до Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку. Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосування передбачених 
податковим законодавством норм i методiв. 
 
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), середньореалізаційні 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; 



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 
Інформація про основні придбання чи відчуження за останні п`ять років. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками 
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими 
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша 
інформація 
д/н 
 
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 
Основні засоби  використовуються в діяльності товариства, ступінь зносу  є досить високим. Основні засоби 
підтримуються в робочому стані шляхом здійснення ремонтів. Основні засоби знаходяться в м. Львові, вул. 
Тракт Глинянський, 152. 
В майбутньому плануються капітальні інвестиції в основні засоби переважно в будівлі та споруди, які будуть 
здійснюватися за рахунок власних та залучених коштів. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
На діяльність товариства впливає нестабільність в енергетичному секторі, погіршення загальноекономічної 
ситуації в державі, постійне зростання вартості енергоносіїв, неузгодженість у владі, недосконалість 
законодавства. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
мали місце випадки сплати штрафу за порушення строків подання податкової звітності 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Фінансування здійснюється за рахунок власних обігових коштів та залучення безвідсоткової фінансової 
допомоги на зворотній основі. 
Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристики ліквідності 
оборотних коштів. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів не було 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 



Позов подано до Державної податкової інспекції у Личаківському р-ні м. Львова про визнання нечинними та 
скасування податкових повідомлень-рішень, позов задоволено, триває апеляційне оскарження у Львівському 
апеляційному адміністративному суді; 
 
№2а-9645/11/1370 до Управління Пенсійного фонду України про визнання неправомірною та скасування 
вимоги про сплату боргу, в задоволенні позову відмовлено, триває апеляційне оскарження у Львівському 
апеляційному адміністративному суді. 
 
№2а-4497/11/1370 до Личаківського відділу ДВС Львівського міського управління юстиції про визнання 
неправомірними та скасування постанов про стягнення виконавчого збору, в задоволенні позову відмовлено, 
триває апеляційне оскарження у Львівському апеляційному адміністративному суді. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
д/н 
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періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

13141,2 11860,3 0 0 13141,2 11860,3 

будівлі та споруди 12992,9 11805,8   12992,9 11805,8 
машини та обладнання 120,8 47,7   120,8 47,7 
транспортні засоби 1,8 0   1,8 0 
інші 25,7 6,8   25,7 6,8 
2. Невиробничого 
призначення:  

233,8 262,7 0 0 233,8 262,7 

будівлі та споруди     0 0 
машини та обладнання     0 0 
транспортні засоби     0 0 
інші 233,8 262,7   233,8 262,7 
Усього  13375 12123 0 0 13375 12123 
Опис В товариствi основнi засоби використовуються за 

призначенням, термiн їх дiї визначається наказом 
"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 
полiтику пiдприємства на 2013 рiк". 
Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства 
по вартостi їх фактичного придбання. Ступiнь 
використання визначається з урахуванням їх 
модефiкацiї. Знос нараховується прямолiнiйним 
методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається 
дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний 
перiод часу використання об'єкту основних засобiв. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  7365 7675 
Статутний капітал (тис. грн.)  8533 8533 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  8533 8533 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 1168 тис.грн. Скоригований 
статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 1168 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 
України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 



власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 253,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 17244,00 X X 
Усього зобов'язань X 19293,00 X X 
Опис Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за 

облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за 
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними 
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



2 2012   
3 2013 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 



Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) комітетів не 

створено 
Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

ні 

Яким чином 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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 (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

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

 X 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

так, створено ревізійну комісію 



Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
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) 

ні 

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  



інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

товаристві товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Ні Ні Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Ні Ні Ні Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть) д/н 



 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи  X  
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

так 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 
(так/ні) 

ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні 



2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
д/нм 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 
або споживачам фінансових послуг. 
д/н 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
д/н 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 



стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
д/н 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
д/н 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



продукції розсадників; 
Середня кількість працівників (1) 124   
Адреса, телефон: 79067, Львівська, Личаківський, м.Львів, вул. Тракт Глинянський, буд.152 (0322) (032) 251 29 
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Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2013 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 10 10  
первісна вартість 1001 10 10  
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 263 263  
Основні засоби 1010 11860 9940  
первісна вартість 1011 41489 39317  
знос 1012 29629 29377  
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022    

Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035 50 58  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 12183 10271  
II. Оборотні активи     



Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 248 694  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 60 139  
- готівка 1166 1 3  
- рахунки в банках 1167 59 136  
Витрати майбутніх періодів 1170 5 7  
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190 639 630  
Усього за розділом II 1195 14506 15550  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 447   

Баланс 1300 27136 25821  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8533 8533  
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410 1097 1154  
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1955 -2322  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 7675 7365  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520 8165 8165  
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525 168 168  
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    



авансами 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 3196 3374  
Усього за розділом IІІ 1695 11128 10123  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 27136 25821  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Багнюк Ігор Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Чорненький Ярослав 

Володимирович 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
За 2013 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8128 4639 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (7369) (4872) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 759  
збиток 2095  (233) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 1746 942 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (1171) (1058) 
Витрати на збут 2150 (255) (256) 
Інші операційні витрати 2180 (868) (341) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 211  
збиток 2195  (946) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250 (409) (14) 
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270  (143) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290   
збиток 2295 (198) (1103) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -198 -1103 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4306 1915 
Витрати на оплату праці 2505 1833 1397 
Відрахування на соціальні заходи 2510 662 494 
Амортизація 2515 1716 2239 
Інші операційні витрати 2520 468 482 
Разом 2550 8985 6527 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 34132510 34132510 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34132510 34132510 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,01 -0,03 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0,01  
Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО. 
 
 
 Керівник   Багнюк Ігор Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Чорненький Ярослав 

Володимирович 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



За 2013 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10695 5554 
Повернення податків і зборів 3005  111 
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010 1  
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015   
Надходження від повернення авансів 3020  3530 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040   
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095 2441 17 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 8726 6930 
Праці 3105 (1661) (1187) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (767) (519) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (261) (370) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116   
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117  (37) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118   
Витрачання на оплату авансів 3135   
Витрачання на оплату повернення авансів 3140  (1471) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190 (817) (50) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 905 -1315 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205   
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215   
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання:    



Інші надходження 3340   
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345   
Погашення позик 3350 4908  
Сплату дивідендів 3355   
Витрачання на сплату відсотків 3360   
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390 (409) (10) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -741 1786 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 79 26 
Залишок коштів на початок року 3405 60 34 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415 139 60 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Багнюк Ігор Васильович 

 
 Головний бухгалтер   Чорненький Ярослав 

Володимирович 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



За 2013 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510     
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу та груп вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 3562     



Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  
Сплачені відсотки 3585 X  X  
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200  X  X 
необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215  X  X 
дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення позик 3230     
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X  X  
необоротних активів 3260 X  X  
Виплати за деривативами 3270 X  X  
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300  X  X 
Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X  X  
Погашення позик 3350 X  X  
Сплату дивідендів 3355 X  X  
Cплату відсотків 3360 X  X  
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     





 коди 
Дата (рік, місяць, число) 14 01 01 

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Агрофірма "Провесінь" за ЄДРПОУ 00854400 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2013 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 8533  1097  (1955)   7675 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 8533 0 1097 0 (1955) 0 0 7675 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     (198)   (198) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240        0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260        0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290   57  (169)   (112) 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 57 0 (367) 0 0 (310) 
Залишок на кінець року 4300 8533 0 1154 0 (2322) 0 0 7365 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Багнюк Ігор Васильович 
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