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(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34410930 

4. Місцезнаходження: 49126, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т 

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(067)-635-08-05, вiдсутнiй 

6. Адреса електронної пошти: planetavto.ua@gmail.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://planetavto.ua/partners/ 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту 

вiдсутнi - емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - 

корпоративний секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був 

звiльнений.  

 

Iнформацiя про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент 

протягом звiтного перiоду випуск акцiй не здiйснював.  

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у складi квартального звiту вiдсутня - 

випуск iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався.  

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi квартального звiту вiдсутня - похiднi цiннi 

папери емiтента вiдсутнi.  

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi 

квартального звiту вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води.  

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у складi квартального звiту вiдсутня - 

емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не здiйснював.  

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не 

приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у 

складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення 

про надання згоди на вчинення значних правочинiв.  

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом 

звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть.  

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi квартального звiту 

вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв 

iз забезпеченням.  



 

Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент 

протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.  

 

Iнформацiя про замiну управителя у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного 

перiоду управитель вiдсутнiй i замiна не вiдбувалась.  

 

Iнформацiя про керуючого iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - керуючий 

епотекою вiдсутнiй.  

 

Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв у складi квартального звiту 

вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не мав iпотечних активiв.  

 

Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного 

перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв.  

 

Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у складi квартального 

звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, 

iпотечнi активи вiдсутнi.  

 

Iнформацiя про iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного 

перiоду емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечне 

покриття вiдсутнє.  

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня - 

борговi цiннi папери випущеннi без участi поручителя.  

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом звiтного 

перiоду емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i розкрита за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою) у складi промiжної звiтностi емiтента вiдсутнiй - огляд не здiйснювався. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 14.06.2006 

3. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 3124925,43 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 123 

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

 64.91 - Фiнансовий лiзинг 

 45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

 45.19 - Торгiвля iншими автотранспортними засобами 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори учасникiв Товариства; Директор. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Чуян Наталiя Миколаївна   

Крючкова Тамара Вiталiївна   

Ковтун Андрiй Анатолiйович   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "А-БАНК", МФО 307770 

2) IBAN 

 UA923077700000026004010023550 

3) поточний рахунок 

 UA923077700000026004010023550 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "А-БАНК", МФО 307770 

5) IBAN 

 UA783077700000026005010031819 

6) поточний рахунок 

 UA783077700000026005010031819 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 



Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

ФIНАНСОВИЙ ЛIЗИНГ 1672 16.05.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Безстрокова лiзензiя. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, АТ "ПРИВАТБАНК", Заступник керiвника Бiзнесу по роботi з торговими 

пiдприємствами  

7. Опис 

 Посадова особа дiє в межах повноважень, визначених Статутом. Посадова особа на 

iнших пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. 

 

Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

 

1. Посада 

 Фiнансовий директор - Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Каганець Вадим Олександрович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, АТ  "ПриватБанк",  Єкономiст 

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки: 

 

- забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; 



 

- органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Товариством; 

 

-  визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики Товариства; 

 

- розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу; 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. 

 

Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

 

1. Посада 

 IТ-директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковтун Андрiй Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет; Магiстр; 

Криворiзький економiчний iнститут Київськогонацiональний економiчного унiверситету 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, АТ "ПриватБанк", керiвник бiзнесу 

7. Опис 

 Повноваження: 

 

- взаємодiя з контрагентами з питань укладення, виконання договорiв, з органiзацiями по 

поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих i витратних матерiалiв; 

 

- забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матерiалiв за кiлькiстю i якiстю; 

 

- взяття участь у плануваннi бюджету, здiйснення контролю за витратами за статтями бюджету 

IT-вiддiлу; 

 

- ведення документообiгу за напрямом дiяльностi IT; 

 

- ведення контролю з пiдготовки автоматизованих робочих мiсць; 

 

- проведення контролю оперативного усунення збоїв i несправностей в роботi устаткування i 

програмного забезпечення, встановленого на робочих мiсцях; 

 

- визначення iнформацiї, яка пiдлягає обробцi на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети i схеми 

введення, обробки, зберiгання та видачi iнформацiї, методи її контролю; 

 

- здiйснення супровiду упроваджених програм i програмних засобiв. 

 

- аналiз i курирування оперативної роботу всього IT-вiддiлу. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має. 

 



Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Овердрафт 02.09.2021 0 16,5 01.09.2022 

Зобов’язання за цінними паперами X 8052 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 8052 X X 

Облiгацiї, серiя В 29.04.2021 8052 18 11.05.2026 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

- 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 1428 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 29200 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 19279 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 57959 X X 

Опис Зобов'язань емiтента за iпотечними цiнними паперами немає; 

Зобов'язань емiтента за сертифiкатами ФОН немає; 

Зобов'язань емiтента за векселями виданими немає; 

Зобов'язань емiтента за iншими цiнними паперами (в тому 

числi за похiдними цiнними паперами) немає; Зобов'язань 

емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права 

немає. 

 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

29.04.2021 43/2/202

1 

НАЦIОНА

ЛЬНА 

КОМIСIЯ З 

ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ 

ТА 

ФОНДОВО

ГО РИНКУ 

UA5000006

305 

відсотко

ві 

1000 100000 Бездокумента

рні іменні 

100000000 18 щокварталь

но 

359040 11.05.2026 

Опис 

Облiгацiї обертаються вiльно протягом термiну обiгу з урахуванням вимог чинного законодавства. 

 

Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах у вiдповiдностi до законодавства про депозитарну систему України. Право власностi 

на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника i пiдтверджується випискою з вiдповiдного 

рахунку. 

 

Обiг облiгацiй дозволяється пiсля реєстрацiї реєструвальним органом звiту про результати емiсiї облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю 

випуску облiгацiй i закiнчується 06.05.2026р. включно. 

 

На вторинному ринку цiнних паперiв облiгацiї продаються за договiрною цiною. 

 

Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу 

облiгацiй в строки подання повiдомлень, визначених в таблицi 1. Для здiйснення Емiтентом викупу у дати викупу, вказанi в таблицi 1, власник 

облiгацiй або уповноважена ним особа (далi - продавець) надає Емiтенту повiдомлення про намiр здiйснити продаж облiгацiй у строки, вказанi в 

таблицi 1. Подання повiдомлень здiйснюється власниками облiгацiй (або уповноваженими ними особами) за адресою Емiтента:   м. Днiпро, 

проспект Працi, буд. 2Т  або засобами електронного  зв'язку (planetavto.ua@gmail.com) з наступним наданням оригiналiв не пiзнiше строкiв, 

вказаних в таблицi 1. 

 

Обов'язковий викуп емiтентом в дати викупу, вказанi в таблицi 1, проходить без застосування принципу "поставка проти оплати". 

 



Повiдомлення, поданi до або пiсля перiоду, вказаного в таблицi 1, вважаються недiйсними.  

 

Повiдомлення має мiстити: назву продавця (для фiзичної особи - П.I.Б.); П.I.Б. уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує 

повноваження особи укладати такi угоди (статут, довiренiсть тощо); кiлькiсть облiгацiй, запропонована до викупу; платiжнi реквiзити; поштову 

та юридичну адресу; контактнi телефони, адреси електронної пошти (за наявнiстю); номер рахунку продавця в цiнних паперах, номер рахунку в 

депозитарiї та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цiнних паперах; згоду продавця з умовами продажу облiгацiй.  

 

Протягом 5 (п'яти) робочих днiв, що передують датi початку викупу, вiдповiдно до таблицi 1, Емiтент укладає угоди купiвлi-продажу облiгацiй 

iз продавцями, що належним чином подали повiдомлення про намiр здiйснити продаж облiгацiй.  

 

Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний) день згiдно чинному законодавству України, викуп здiйснюється у вiдповiдний 

термiн, починаючи з наступного за святковим (вихiдним) робочим днем. 

 

На дату початку здiйснення викупу облiгацiй продавець перераховує облiгацiї в обумовленiй кiлькостi, на рахунок Емiтента в депозитарiї, пiсля 

чого Емiтент у дати викупу, вказанi в таблицi 1, виплачує продавцю грошовi кошти.  

 

Якщо власник облiгацiй не перерахував протягом термiну викупу належнi йому облiгацiї зi свого рахунку у цiнних паперах на рахунок Емiтента 

в депозитарiї, вважається, що такий власник вiдмовився вiд вимоги обов'язкового викупу облiгацiй щодо яких було подано повiдомлення про 

здiйснення продажу облiгацiй.  

 

Окрiм вищезазначених умов обов'язкового викупу облiгацiй,  за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право 

викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який строк пiд час обiгу облiгацiй, за обумовленою сторонами цiною.  Строк, порядок та 

умови такого викупу визначаються сторонами (власником облiгацiй i Товариством) самостiйно шляхом переговорiв та взаємних домовленостей. 

 

Товариство повiдомляє власникiв облiгацiй про строки та порядок здiйснення викупу облiгацiй шляхом оприлюднення цього рiшення про 

емiсiю на веб-сайтi  https://planetavto.ua 

 

В рiшеннi зазначенi строки, у якi облiгацiї можуть бути пред'явленi їх власниками для здiйснення обов'язкового викупу протягом усього строку 

обiгу облiгацiй. 

 

Цiна викупу облiгацiй дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

 

Таблиця 1. 

 

Дата початку прийому повiдомлень Дата закiнчення прийому повiдомлень Дата початку викупу Дата закiнчення викупу  

 

07.10.2021 11.10.2021 11.11.2021 16.11.2021 

 

07.04.2022 11.04.2022 12.05.2022 17.05.2022 

 



06.10.2022 10.10.2022 10.11.2022 15.11.2022 

 

06.04.2023 10.04.2023 11.05.2023 16.05.2023 

 

05.10.2023 09.10.2023 09.11.2023 14.11.2023 

 

04.04.2024 08.04.2024 09.05.2024 14.05.2024 

 

03.10.2024 07.10.2024 07.11.2024 12.11.2024 

 

03.04.2025 07.04.2025 08.05.2025 13.05.2025 

 

02.10.2025 06.10.2025 06.11.2025 11.11.2025 

 

 

 

Вiдсотковий дохiд за облiгацiями нараховується вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у строки, 

вказанi в таблицi 2: 

 

Таблиця 2 

 

№ Дата початку вiдсоткового перiоду Дата закiнчення вiдсоткового перiоду Дата початку виплати вiдсоткового доходу Дата 

закiнчення виплати вiдсоткового доходу Днiв у перiодi 

 

1 13.05.2021 11.08.2021 12.08.2021 16.08.2021 91 

 

2 12.08.2021 10.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 91 

 

3 11.11.2021 09.02.2022 10.02.2022 14.02.2022 91 

 

4 10.02.2022 11.05.2022 12.05.2022 16.05.2022 91 

 

5 12.05.2022 10.08.2022 11.08.2022 15.08.2022 91 

 

6 11.08.2022 09.11.2022 10.11.2022 14.11.2022 91 

 

7 10.11.2022 08.02.2023 09.02.2023 13.02.2023 91 

 

8 09.02.2023 10.05.2023 11.05.2023 15.05.2023 91 

 



9 11.05.2023 09.08.2023 10.08.2023 14.08.2023 91 

 

10 10.08.2023 08.11.2023 09.11.2023 13.11.2023 91 

 

11 09.11.2023 07.02.2024 08.02.2024 12.02.2024 91 

 

12 08.02.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 91 

 

13 09.05.2024 07.08.2024 08.08.2024 12.08.2024 91 

 

14 08.08.2024 06.11.2024 07.11.2024 11.11.2024 91 

 

15 07.11.2024 05.02.2025 06.02.2025 10.02.2025 91 

 

16 06.02.2025 07.05.2025 08.05.2025 12.05.2025 91 

 

17 08.05.2025 06.08.2025 07.08.2025 11.08.2025 91 

 

18 07.08.2025 05.11.2025 06.11.2025 10.11.2025 91 

 

19 06.11.2025 04.02.2026 05.02.2026 09.02.2026 91 

 

20 05.02.2026 06.05.2026 07.05.2026 11.05.2026 91 

 

 

 

Якщо дати виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями припадають на святковий (вихiдний) день згiдно чинного законодавства України, 

виплата вiдсоткового доходу здiйснюється у вiдповiдний термiн, починаючи з наступного за святковим (вихiдним) робочим днем. Вiдсотки за 

облiгацiями за вказанi святковi (вихiднi) днi не нараховуються та не виплачуються. 

 

Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється щоквартально на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного 

Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (далi - 

Реєстр). 

 

У разi вiдсутностi у Реєстрi даних щодо реквiзитiв, по яким повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу, належна сума депонується до 

особистого звернення власника. На депонованi кошти вiдсотки не нараховуються та не виплачуються.  

 

Сума вiдсоткового доходу за кожний вiдсотковий перiод розраховується за формулою: 

 

 



 

Рi = N * (Ri / 100%) * ( Тi / 365), де 

 

Рi - сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях;  

 

N - номiнальна вартiсть облiгацiї вiдповiдної серiї, у гривнях;  

 

Ri - ставка доходностi (в вiдсотках) в перiодi, за який здiйснюється виплата вiдсоткiв;  

 

Тi - кiлькiсть днiв в перiодi, за який здiйснюється виплата вiдсоткiв. 

 

Сума виплат вiдсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облiгацiю. 

 

  

 

Сума вiдсоткового доходу по кожнiй облiгацiї має бути округлена до однiєї копiйки за методом арифметичного округлення. 

 

Вiдсоткова ставка на 1-2 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 18% (вiсiмнадцять) вiдсоткiв рiчних. 

 

Вiдсотковi ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 вiдсотковi перiоди встановлюється за рiшенням Директора Товариства, 

виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою нiж 1% рiчних та бiльшою 30% рiчних. 

 

Емiтент зобов'язується надати iнформацiю про нову вiдсоткову ставку або пiдтвердити незмiннiсть попередньої ставки шляхом розмiщення 

такої iнформацiї на власному веб-сайтi  https://planetavto.ua по вiдповiдним вiдсотковим перiодам у строки, вказанi в таблицi 3: 

 

Таблиця 3 

 

Вiдсотковий перiод Термiн, до якого Емiтент зобов'язується повiдомити про нову вiдсоткову ставку або пiдтвердити незмiннiсть попередньої 

ставки 

 

3-4 06.10.2021 

 

5-6 06.04.2022 

 

7-8 05.10.2022 

 

9-10 05.04.2023 

 

11-12 04.10.2023 

 



13-14 03.04.2024 

 

15-16 02.10.2024 

 

17-18 02.04.2025 

 

19-20 01.10.2025 

 

 

Валюта, у якiй здiйснюється виплата вiдсоткового доходу (нацiональна або iноземна валюта): нацiональна валюта - гривня. 

 

 

Переказ коштiв власникам облiгацiй Емiтента з метою забезпечення виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями протягом всього строку обiгу 

облiгацiй здiйснюється у спосiб, визначений законодавством про депозитарну систему України.  

 

Вiдповiдно до чинного законодавства, здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями забезпечується Центральним 

депозитарiєм вiдповiдно до правил Центрального депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних 

Реєстру, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр 

складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну 

дiяльнiсть. 

 

Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у ПАТ 

"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (далi - Розрахунковий центр), грошових коштiв для здiйснення 

виплати та надання документiв визначених правилами Центрального депозитарiю. Центральний депозитарiй забезпечує переказ коштiв зi свого 

рахунку в Розрахунковому центрi  на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв з одночасним наданням 

депозитарним установам вiдповiдних розпоряджень/повiдомлень (iнформацiї) про виплату доходiв за облiгацiями iз зазначенням загальної суми 

нарахованих доходiв, розмiру нарахованих доходiв на одну облiгацiю.  

 

Депозитарнi установи здiйснюють виплату отриманих вiд Центрального депозитарiю коштiв власникам облiгацiй вiдповiдно до умов договорiв 

про обслуговування/вiдкриття рахунку в цiнних паперах, укладених з ними, та/або згiдно з порядком, передбаченим в анкетi рахунку в цiнних 

паперах. Депозитарiї-кореспонденти забезпечують виплату отриманих вiд Центрального депозитарiю коштiв своїм клiєнтам у визначеному 

законодавством порядку. 

 

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарiєм Реєстр не мiстить рахунку власника облiгацiй, на який повинна бути проведена виплата 

грошових коштiв, або мiстить помилковi реквiзити, кошти, призначенi для виплати доходiв за облiгацiями, облiковуються на рахунку 

депозитарної установи до моменту їх виплати особi, що має право на отримання цих доходiв, крiм випадку припинення професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарної установи. Порядок припинення депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

встановлюється чинним законодавством. 

 

У випадку припинення дiї договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах/про вiдкриття рахунку в цiнних паперах, укладеного мiж 



депозитарною установою та власником облiгацiй, депозитарна установа здiйснює виплату таких доходiв власнику облiгацiй за його зверненням 

у порядку, визначеному внутрiшнiми документами депозитарної установи. 

 

 

 

Порядок погашення облiгацiй: 

 

Дата початку погашення облiгацiй - 07.05.2026р.  

 

Дата закiнчення погашення облiгацiй - 11.05.2026р. 

 

 

 

Погашення облiгацiй Емiтента здiйснюватиметься в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України.  

 

Вiдповiдно до чинного законодавства, здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Центральний депозитарiєм вiдповiдно до 

правил Центрального депозитарiю. Погашення здiйснюється на пiдставi даних Реєстру, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 

годину операцiйного дня, що передує дню початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного 

розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про депозитарну систему. 

 

Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi, 

грошових коштiв для здiйснення погашення. Емiтент надає Центральному депозитарiю розпорядження про проведення погашення та вiдповiднi 

документи, на пiдставi яких здiйснюється погашення. 

 

Центральний депозитарiй надає розпорядження Розрахунковому центру здiйснити переказ коштiв з рахунку Центрального депозитарiю на 

вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв у яких вiдкрито рахунки власникiв облiгацiй. Депозитарнi 

установи та/або депозитарiї-кореспонденти перераховують грошовi кошти власникам облiгацiй вiдповiдно до договорiв про обслуговування 

рахунку в цiнних паперах/вiдкриття рахунку в цiнних паперах, укладених з власниками облiгацiй. 

 

Погашення облiгацiй здiйснюється Центральним депозитарiєм вiдповiдно до цього рiшення про емiсiю облiгацiй згiдно з Правилами та iншими 

внутрiшнiми документами Центрального депозитарiю.  

 

Погашення облiгацiй здiйснюється по номiнальнiй вартостi в нацiональнiй валютi. 

 

У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам 

облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. 

 

Дострокове погашення Емiтентом всього випуску облiгацiй за власною iнiцiативою не передбачено. 

 

Дострокове погашення облiгацiй за вимогою їх власникiв  не передбачено. 



 

Вiдповiдно до чинного  законодавства, списання облiгацiй, прав на облiгацiї, що пiдлягають погашенню, з рахункiв власникiв облiгацiй, 

здiйснюється Центральним депозитарiєм, депозитарними установами вiдповiдно до вимог законодавства згiдно з правилами та iншими 

внутрiшнiми документами Центрального депозитарiю, внутрiшнiми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного 

договору. Здiйснення процедури погашення облiгацiй не передбачає подання власниками облiгацiй належних їм облiгацiй для погашення. 

 

У разi неспроможностi Емiтента виплатити власникам облiгацiй у строки, встановленi цим рiшенням про емiсiю, вiдсотковий дохiд за 

облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй, Емiтент оголошує дефолт. Емiтент здiйснює оголошення дефолту шляхом 

його опублiкування в одному з офiцiйних друкованих видань в яких публiкуються акти Верховної ради України, Президента України, Кабiнету 

Мiнiстрiв України, а також шляхом розмiщення на власному веб-сайтi. 

 

Оголошення здiйснюється не пiзнiше 5 (П'яти) робочих днiв iз дати, встановленої для виконання вiдповiдного зобов'язання (виплати доходу за 

облiгацiями та/або погашення частини чи повної вартостi облiгацiй).   

 

В разi оголошення дефолту за облiгацiями, Емiтент дiє в порядку, встановленому законодавством про вiдновлення платоспроможностi 

боржника або визнання його банкрутом. 

 

Iнформацiя про факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах: облiгацiї серiї В знаходяться в списку позалiстингових паперiв 

бiржового списку ПАТ"Фондова бiржа ПФТС". Рiвень кредитного рейтингу: uaA 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

Територія Дніпропетровська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 1210136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами 
за КВЕД 45.11 

Середня кількість працівників: 120 

Адреса, телефон: 49126 м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т, +38(067)-635-08-05 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 870 965 

    первісна вартість 1001 1 713 2 249 

    накопичена амортизація 1002 ( 843 ) ( 1 284 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 814 1 217 

    первісна вартість 1011 4 528 5 429 

    знос 1012 ( 3 714 ) ( 4 212 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 14 225 10 601 

Відстрочені податкові активи 1045 5 213 5 374 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 21 122 18 157 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 23 236 26 844 

Виробничі запаси 1101 380 447 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 22 856 26 397 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 50 822 53 345 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 5 298 9 893 

    з бюджетом 1135 24 35 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 806 7 517 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 658 2 811 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 7 658 2 811 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 11 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 288 1 161 

Усього за розділом II 1195 98 135 101 617 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 119 257 119 774 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 125 3 125 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 50 042 58 690 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 53 167 61 815 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 8 052 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 8 052 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 1 723 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 10 762 3 451 

    розрахунками з бюджетом 1620 713 1 428 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 340 1 249 

    розрахунками зі страхування 1625 95 105 

    розрахунками з оплати праці 1630 405 440 

    одержаними авансами 1635 58 136 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 716 3 359 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 49 618 40 988 

Усього за розділом IІІ 1695 66 090 49 907 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 119 257 119 774 

 

Керівник    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 426 599 220 896 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 405 086 ) ( 201 270 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 21 513 19 626 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 34 176 651 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 17 798 ) ( 15 986 ) 

Витрати на збут 2150 ( 32 571 ) ( 22 547 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 18 274 ) ( 9 379 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 12 954 ) ( 27 635 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 31 829 21 117 

Інші доходи 2240 5 092 8 425 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 996 ) ( 4 626 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 841 ) ( 5 484 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 14 130 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 8 203 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 590 1 379 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 11 540 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 6 824 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 540 -6 824 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 128 1 078 

Витрати на оплату праці 2505 25 491 19 872 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 196 4 000 

Амортизація 2515 1 013 886 

Інші операційні витрати 2520 35 815 22 076 

Разом 2550 68 643 47 912 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер    



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Обсяги дiяльностi Емiтента протягом третього кварталу 2021 року здебiльшого залишились на 

рiвнi попереднього кварталу. 

 

Розумiючи значимiсть iснуючих на ринку тенденцiй та економiчної ситуацiї в цiлому -  

керiвництво емiтента уникає ризикових дiй, всi зусилля спрямовує на збереження сформованих 

взаємин з клiєнтами i спiвробiтниками, дотримуючись наступних принципiв: 

 

- Дiяти системно. Концепцiя збереження розвитку iнтегрована в бiзнес-стратегiю i враховується 

при плануваннi та реалiзацiї всiх наших проектiв. 

 

- Працювати ефективно. Застосовуємо сучаснi пiдходи до ведення бiзнесу, постiйно 

вдосконалюємо процеси i методи ведення бiзнесу, ефективно використовуємо ресурси i 

шукаємо новi можливостi для розвитку бiзнесу.  

 

- Поважати iнтереси партнерiв, клiєнтiв i суспiльства в цiлому. Поважаємо iнтереси партнерiв, 

клiєнтiв i суспiльства в цiлому i будуємо вiдносини з ними на основi принципiв порядностi, 

чесностi, вiдкритостi i взаємної довiри.  

 

- Забезпечувати гiднi та безпечнi умови працi. Визнаємо спiвробiтникiв своїм найважливiшим 

активом, забезпечуємо безпечнi умови працi для них, гiдний рiвень заробiтної плати i 

соцiальних пiльг. 

 

- Поважати права людини. Поважаємо i дотримуємося права i свободи людини, не прийнятний 

дискримiнацiю. 

 

Керiвництво Емiтента стежить за станом розвитку поточної ситуацiї з розповсюдженням 

коронавiрусу та карантину i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких 

негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Управлiнський  персонал  несе  вiдповiдальнiсть  за  складання  i  достовiрне  подання  

фiнансової   звiтностi  вiдповiдно  до  вимог  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової  

звiтностi  та  вiдповiдно  до   Закону  України  "Про  бухгалтерський  облiк  та  фiнансову  

звiтнiсть  в  Українi",  а  також  за  таку   систему  внутрiшнього  контролю,  яку  

управлiнський  персонал  визначає  потрiбною  для  того,  щоб   забезпечити  складання  

фiнансової  звiтностi,  що  не  мiстить  суттєвих  викривлень  внаслiдок   шахрайства  або  

помилки. При  складаннi  фiнансової  звiтностi  управлiнський  персонал  несе  

вiдповiдальнiсть  за  оцiнку   здатностi  емiтента  продовжувати  свою  дiяльнiсть  на  

безперервнiй  основi,  розкриваючи,  де  це   застосовано,  питання,  що  стосуються  

безперервностi  дiяльностi,  та  використовуючи   припущення  про  безперервнiсть  

дiяльностi  як  основи  для  бухгалтерського  облiку,  крiм  випадкiв,   якщо  

управлiнський  персонал  або  планує  лiквiдувати  компанiю  чи  припинити  дiяльнiсть,  

або  не   має  iнших  реальних  альтернатив  цьому. Тi,  кого  надiлено  найвищими  

повноваженнями,  несуть  вiдповiдальнiсть  за  нагляд  за  процесом   фiнансового  

звiтування  емiтента. Промiжна  фiнансова  звiтнiсть  не  була  перевiрена  аудитором  

(аудиторською  фiрмою). 

 


