
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.  

Директор       Арсiрiй Руслан Вiкторович 

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

М.П. 
20.10.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

37705342 

4. Місцезнаходження 

26223, Кiровоградська область, Маловискiвський район, смт. Смолiне, Козакова, 7А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(05258)32197 (05258)32197 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

20.10.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://37705342.smida.gov.ua в мережі 

Інтернет 

20.10.2014 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній 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 посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. 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 емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

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

консолідованим іпотечним боргом  

14. 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  

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
X 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності  

18. 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) 
 



19. Примітки: 

До складу змiсту квартальної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

1.Таблиця "Iнформацiя про одержанi лiзенцiїї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнена 

,тому що емiтент в звiтному кварталi не отримував лiцензiй. 

2.Емiтент не брав участi в створеннi жодних юридичних осiб, тому таблиця "Вiдомостi щодо 

участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнена. 

3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що на пiдприємствi 

не передбачена посада корпоративного секретаря. 

4.В усiх роздiлах звiту вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб, тому що в порядку ст. 21 Закону 

України "Про iнформацiю" та ст. 7 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" , 

посадовi особи не надали згоди на їх оприлюднення. 

5.Оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна дiяльнiсть, 

дiяльнiсть у сферi добувної промисловостi або у сферi виробництва та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, вiдповiдна 

iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї не надається. 

6.Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня тому что емiтент не проводить 

конвертацiю цiнних паперiв, а також вiдсутнi управителi та керуючi iпотекою.Iнформацiя про 

трансформацiю iпотечних активiв вiдсутня. Iпотечнi сертифiкати емiтент не випускав. 

7.Iнформацiя про iпотечне покриття вiдсутня так як емiтент реєстрував тiлькi простi цiннi папери-

акцiї. 

8.Емiтентом не надається iнформацiя щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), оскiльки бухгалтерський облiк емiтента 

ведеться згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. 

9. Вiдповiдно до ст.13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi 

"ПрАТ «Завод ЯП» складено наступнi форми фiнансової звiтностi: -Баланс (Звiт про фiнансовий 

стан); -Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Iншi форми фiнансової звiтностi 

за пiдсумками 3 кварталу 2014р. пiдприємством не готуються i не надаються до Державних 

органiв. 

10.У зв' язку з тим,що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилося "Звiт про 

стан об' єкта нерухомостi(у разi випуску цiльових облiгацiй,виконання зобов' язань за якими 

забеспечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй. 

Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва 

ядерного палива" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за 

наявності) 

ААВ № 721101 

3. Дата проведення державної реєстрації 02.12.2011 

4. Територія (область) Кіровоградська  

5. Статутний капітал (грн) 161500000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, 

що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства 

та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 55 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

24.46 Виробництво ядерних матерiалiв, 46.12 

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, 

металами та промисловими хiмiчними речовинами, 

46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним 

паливом i подiбними продуктами 

10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi 

збори акцiонерiв. Органи управлiння Товариства - 

Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Директор. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб 

визначаються Статутом Товариства та чинним 

законодавством України. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в 

м. Кiровоград 

2) МФО банку 323389 

3) поточний рахунок 2600900016039 

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

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в 

м. Кiровоград 

5) МФО банку 323389 

6) поточний рахунок 2600900016039 
 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Директор 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Арсiрiй Руслан Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СА 183850 Орджонiкiдзевський РВУМВС України в Запорiзькiй 

областi 

4. Рік народження 1969 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Директор ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа не 

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.Розмiр винагороди Директора Товариства встановлюється 

Наглядовою радою. 

1. Посада Голова наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дробот Сергiй Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Генеральний директор ДК "Ядерне паливо" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Дробота Сергiя Анатолiйовича на посаду Голови 



наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014-по теперiшнiй час - Генеральний директор ДК "Ядерне 

паливо"; 

2008-2014 - заступник директора з безпеки ДП "Схiд ГЗК". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Богданець Володимир Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник генерального директора ДК "Ядерне паливо" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Богданця Володимира Iвановича на посаду Члена 

наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 



товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014-по теперiшнiй час - заступник генерального директора ДК 

"Ядерне паливо"; 

2008-2014 - заступник генерального директора з економiки та 

розвитку виробництва ДП "Схiд ГЗК". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України.Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Iванов Олександр Георгiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Генеральний представник представництва ВАТ "ТВЕЛ" в Українi 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Iванова Олександра Георгiйовича на посаду Члена 

наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2013-по теперiшнiй час - Генеральний представник представництва 

ВАТ "ТВЕЛ" в Українi; 

2005-2013 - Генеральний представник представництва ВАТ "ТВЕЛ" 



у Словаччинi. 

2004-2005 - Генеральний представник представництва ВАТ "ТВЕЛ" 

в Українi. 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України.Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Корогодiн Владислав Iгорович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Директор з управлiння ЖЦ ЯПЦ та АЕС Держкорпорацiї 

"Росатом", член ради директорiв ВАТ "Атомредметзолото", ВАТ 

"ППГХО", ЗАТ "ЦОУ", ВАТ "ТВЕЛ", ВАТ "Техснабекспорт", ВАТ 

"АЕХК", ВАТ "СХК", ВАТ "ПО"ЕХЗ", ВАТ "УЕХК", ВАТ 

"ВПВНДIпромтехнологiї", ВАТ "ВНIIНМ", ВАТ "ЕГМК-Проект", 

ТОВ "Об'єднанi урановi пiдприємства", голова ради директорiв 

ВАТ НПК "Хiмпромiнжинiринг" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Корогодiна Владислава Iгоровича на посаду Члена 

наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2012 -по теперiшнiй час - Директор з управлiння ЖЦ ЯПЦ та АЕС 

Держкорпорацiї "Росатом", член ради директорiв ВАТ 

"Атомредметзолото", ВАТ "ППГХО", ЗАТ "ЦОУ", ВАТ "ТВЕЛ", 

ВАТ "Техснабекспорт", ВАТ "АЕХК", ВАТ "СХК", ВАТ 



"ПО"ЕХЗ", ВАТ "УЕХК", ВАТ "ВПВНДIпромтехнологiї", ВАТ 

"ВНIIНМ", ВАТ "ЕГМК-Проект", ТОВ "Об'єднанi урановi 

пiдприємства", голова ради директорiв ВАТ НПК 

"Хiмпромiнжинiринг". 

2010-2012 - Заступник директора Дирекцiї з ядерного 

енергетичного комплексу Держкорпорацiї "Росатом". 

2007-2010 - Директор департаменту, заступник директора ВАТ 

"Атоменергопром". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. .Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Константинов Василiй Леонардович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Старший вiце-президент з комерцiї та мiжнародного 

спiвробiтництва ВАТ "ТВЕЛ", член ради директорiв ВАТ "МСЗ", 

ВАТ "НЗХК", ВАТ "ЧМЗ", ЗАТ "СП УКРТВС", ВАТ "УЕХК", ЗАТ 

"ЦОУ", ВАТ "АЕХК", ПрАТ "Завод ЯП" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Константинова Василiя Леонардовича на посаду Члена 

наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2012-по теперiшнiй час - Старший вiце-президент з комерцiї та 

мiжнародного спiвробiтництва ВАТ "ТВЕЛ", член ради директорiв 



ВАТ "МСЗ", ВАТ "НЗХК", ВАТ "ЧМЗ", ЗАТ "СП УКРТВС", ВАТ 

"УЕХК", ЗАТ "ЦОУ", ВАТ "АЕХК", ПрАТ "Завод ЯП"; 

2006-2012 - Вiце-президент з комерцiї та мiжнародного 

спiвробiтництва ВАТ "ТВЕЛ". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Левченко Олена Василiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Керiвник юридичної групи ДК "Ядерне паливо" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано:Левченко Олену Василiвну на посаду Члена наглядової 

ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014-по теперiшнiй час -Керiвник юридичної групи ДК "Ядерне 

паливо".  

2012-2014 - Провiдний юрисконсульт ОП "НТЦЕ" ДП 

"НЕК"Укренерго". 

2007-2012 - Начальник юридичного управлiння ВАТ 

"Укргiдроенерго". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 



Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України.Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Лiняєв Олег Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник вiддiлу проектiв ЖЦ ЯПЦ Держкорпорацiї "Росатом"; 

член Ради директорiв ВАТ "МСЗ", ВАТ "ЕГМК-Проект", ВАТ 

"ЧМЗ", голова ради директорiв ВАТ "МЦОУ"; член Ревiзiйної 

комiсiї ВАТ "ТВЕЛ". 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Лiняєва Олега Iвановича на посаду Голови ревiзiйної 

комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2015. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2012 - до теперiшнього часу - Начальник вiддiлу проектiв ЖЦ ЯПЦ 

Держкорпорацiї "Росатом"; 

2012 - до теперiшнього часу - член Ради директорiв ВАТ "МСЗ", 

ВАТ "ЕГМК-Проект", ВАТ "ЧМЗ", голова ради директорiв ВАТ 

"МЦОУ"; 

2008 - до теперiшнього часу - член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ТВЕЛ"; 

2010 - 2012 - начальник вiддiлу управлiння збалансованим 

розвитком ЯПЦ Держкорпорацiї "Росатом"; 

2008 - 2010 - начальник вiддiлу Департаменту ЯРБ та координацiї 

ЯПЦ Держкорпорацiї "Росатом". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 



Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. .Розмiр винагороди 

членам ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Боброва Галина Iванiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ "ТВЕЛ" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Боброву Галину Iванiвну на посаду Члена ревiзiйної 

комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2015. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2009 - до теперiшнього часу - Директор з внутрiшнього контролю 

та аудиту ВАТ "ТВЕЛ"; 

2007 -2009 - Директор Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ 

"Атоменергопром". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

Подустова Оксана Вiкторiвна 



особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Головний спецiалiст фiнансово-економiчної групи ДК "Ядерне 

паливо" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Подустову Оксану Вiкторiвну на посаду Члена ревiзiйної 

комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2015. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст фiнансово-

економiчної групи ДК "Ядерне паливо"; 

2011-2014 - начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту 

Мiненерговугiлля України; 

2010-2011 - заступник начальника Контрольно-ревiзiйного 

управлiння Мiнвуглепрому України; 

2009-2010 - заступник начальника вiддiлу КРУ в Луганськiй 

областi. 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Комарова Ольга Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 
дв дв дв 



видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник вiддiлу, головний експерт Управлiння контрольно-

ревiзiйної дiяльностi ВАТ "ТВЕЛ" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Комарову Ольгу Володимирiвну на посаду Члена 

ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2015. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2001 - до теперiшнього часу - начальник вiддiлу, головний експерт 

Управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi ВАТ "ТВЕЛ". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.  

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Костюченко Оксана Дмитрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування Керiвник фiнансово-економiчної групи ДК"Ядерне паливо" 



підприємства та попередня 

посада, яку займав 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано: Костюченко Оксану Дмитрiвну на посаду Члена ревiзiйної 

комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2015. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2012 - по теперiшнiй час - керiвник фiнансово-економiчної групи 

ДК"Ядерне паливо"; 

2009 - 2011 - старший адмiнiстратор по зовнiшнiм зв'язкам 

Компанiї "Вiнсi Конструксьон Гран проже/Бойг Траво Пюблiк". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам ревiзiйної комiсiї встановлюється Загальними зборами. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Навроцька Олександра Василiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Головний бухгалтер ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа не 

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

1. Посада Член Наглядової ради 



2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тарасенко Костянтин Валерiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

дв дв дв 

4. Рік народження 0 

5. Освіта повна вища 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
0 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Радник генерального директора ДК "Ядерне паливо" 

8. Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного 

товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №13 

вiд 04.09.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових 

осiб емiтента. 

Обрано:Тарасенко Константина Валерiйовича на посаду Члена 

наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято Загальними 

зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi 

Протоколу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №13 

вiд 04.09.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про 

iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної 

iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних 

Посадова особа не надала. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, на який обрано особу: з 04.09.2014 по 04.09.2017. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014-по теперiшнiй час - Радник генерального директора ДК 

"Ядерне паливо". 

2009-2011 - Начальник вiддiлу претензiйно-правової роботи 

Управлiння юридичного забезпечення ДП "НЕК "Укренерго". 

Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Розмiр винагороди 

членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження вул. Б.Грiнченка, буд.3, м. Київ, 01001 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581322 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
25.05.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380 44 279-65-40 +380 44 279-65-40 

8. Вид діяльності 
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 

ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

9. Опис 

Депозитарiй надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у 

цiнних паперах емiтента, зарахування цiнних паперiв на рахунки 

емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального 

сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi, 

формування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (в електронному 

та паперовому виглядi) та iнформацiйних довiдок, що формуються на 

пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та надання довiдок 

про стан рахунку у цiнних паперах. 

1. Найменування "Крестон Джi Сi Джi Аудит" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32037073 

4. Місцезнаходження Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12а 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво АПУ №2846 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
28.02.2004 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380 62 334-99-37 +380 62 334-99-38 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис Надання послуг у сферi бухгалтерського облiку й аудиту.  

1. Найменування "Арма" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21265671 

4. Місцезнаходження 03151, Україна, м. Київ, вул.Смiлянська 10/31 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

№АЕ 198887 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38044 230-70-20 +38044 230-70-22 

8. Вид діяльності Надання послуг з добровiльного та обов'язкового страхування 



9. Опис Компанiя надає послуги з добровiльного медичного страхування 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.12.2012 232/1/2012 НКЦПФР UA4000130686 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 16150000 161500000 100 

Опис 

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для 

допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало. 

Четвертий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №164/1/2013-Т вiд 29.10.13. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 67 200 

000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 672 000 000 грн 00 коп. Форма iснування бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням 

НКЦПФР №53-КФ-СТ-А вiд 18.02.2014 р. 

01.11.2011 501/1/11 НКЦПФР UA4000130686 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 150000 1500000 100 

Опис 

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для 

допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало. 

Другий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №166/1/12-Т вiд 04.09.12. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 16 000 000 шт. 

простих iменних акцiй на загальну суму 160 000 000 грн 00 коп. Форма iснування бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР 

№60-КФ-СТ-А вiд 22.11.2012 р. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 504 X X 

Усього зобов'язань X 504 X X 

Опис: 

Зобов'язання товариства станом на 30.09.14 складають 504 тис. грн., в тому числi: 

заборгованiсть за товари,роботи, послуги становить 18 тис.грн, по розрахункам з 

бюджетом 59 тис. грн, по розрахункам зi страхування 144 тис.грн,по розрахункам з оплати 

працi 281 тис грн. та iншi поточнi зобов'язання - 2 тис. грн. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва 

ядерного палива" 
за ЄДРПОУ 37705342 

Територія 
 

за КОАТУУ 3523155700 

Організаційно-правова 

форма господарювання  
за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 24.46 

Середня кількість 

працівників 
55 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
Козакова, буд. 7А, смт. Смолiне, Маловискiвський район, 

Кiровоградська обл., 26223  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2014 р. 

 

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 32 68 0 

первісна вартість 1001 35 87 0 



накопичена амортизація 1002 -3 -19 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 53880 87299 0 

Основні засоби: 1010 2042 1890 0 

первісна вартість 1011 2593 2763 0 

знос 1012 -551 -873 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 55954 89257 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 51 185 0 

Виробничі запаси 1101 51 185 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 



Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

38756 

 

47075 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52 76 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 402810 3864 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 402810 3864 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 195 8 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 441864 51208 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 497818 140465 0 

 

Пасив Код рядка На початок звітного На кінець звітного На дату переходу на 



періоду періоду міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 161500 161500 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 336000 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 2 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 1 2 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1911 -21541 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 495590 139961 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 



резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2198 18 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1 59 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 7 144 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 18 281 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 4 2 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2228 504 0 

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

для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 



V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 497818 140465 0 

 

Примітки Немає 

Керівник Арсiрiй Р.В. 

Головний бухгалтер Навроцька О.В. 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва 

ядерного палива" 
за ЄДРПОУ 37705342 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

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

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 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 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 80 157 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 8444 ) ( 4500 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 11329 ) ( 1539 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 19693 ) ( 5882 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1599 5649 

Інші доходи 2240 172 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 13 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1708 ) ( 40 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 19630 ) ( 286 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 19630 ) ( 286 ) 



 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

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 -19630 -286 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 287 54 

Витрати на оплату праці 2505 8101 1885 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2772 725 

Амортизація 2515 338 510 

Інші операційні витрати 2520 13678 2865 

Разом 2550 25176 6039 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16150000 16150000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.21 -0.02 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Немає 

Керівник Арсiрiй Р.В. 

Головний бухгалтер Навроцька О.В. 


