
  

 

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВЕ МІСТО» 

 

Застереження передбачені чинним законодавством: 
- Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як 
гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, 
наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій та 
проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи. 

 

 

1.Інформація про емітента 

1.1. Повне найменування Емітента: 

українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна 
компанія «Нове місто». 
 
1.1.1. Скорочена найменування Емітента: 

 українською мовою: ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто».  
 
1.2. Місцезнаходження Емітента : (юридична та  фактична адреса) : Україна, 79008, м. 
Львів, вул. Валова, буд. 3 кв. 2, тел./факс (032) 242-26-86, 242-26-87, 
 e-mail: nataliya_pb@novemisto.com , інтернет - сайт www.novemisto.com. 
 
1.3. Дата заснування зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх 
наявності): 

ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» створена шляхом об’єднання вкладів 
учасників. 

Ідентифікаційний код юридичної особи – 30994450. 
Свідоцтво про державну реєстрацію видане Виконавчим комітетом Львівської 

міської ради 8 червня 2000 р. №1 415 107 0006 000838. 
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців серія ААБ № 739471, дата та номер запису 08.06.2000 р. № 
1 415 120 0000 000838 видана Виконавчим комітетом Львівської міської ради.  

З травня 2007 року є правонаступником ТзОВ «Львівторгресурс», у зв’язку із зміною назви.  
 
1.4. Перелік  засновників  
Засновники  Товариства: 

1.4.1. Закрите акціонерне товариство «Дрогобицький м’ясокомбінат» код ЄДРПОУ 
30899640, місцезнаходження: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 
114; Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної 
особи, видане Виконкомом Дрогобицької міської ради - управління економіки, 
розпорядження № 87-р від 14.04.2000 р., про що зроблено запис у журналі обліку 
реєстраційних справ № 1361. 

1.4.2. Закрите акціонерне товариство «Південьзахіделектромережбуд», код 
ЄДРПОУ 00114086, місцезнаходження: 79017, м. Львів, вул. Й.Сліпого, 7; Свідоцтво № 
00114086 про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, видане 
Личаківською районною адміністрацією м. Львова від 15.11.1944 р. 
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1.4.3. Закрите акціонерне товариство «Львівське фондове агентство» код ЄДРПОУ 
22338923, місцезнаходження: 79013, м. Львів, вул. Менцинського, 1/2А; Свідоцтво про 
державну реєстрацію № 280-Г від 03.02.1997 р., видане Реєстраційною Палатою 
Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського Міськвиконкому.  

 
1.5. Структура управління Емітентом: 

Органами управління Емітента є:апо 
- Збори Учасників - вищий орган Товариства; 
- Директор - виконавчий орган Товариства; 
- Ревізор - контролюючий орган Товариства. 

Вищий орган Товариства. Вищим органом Товариства є Збори Учасників. Збори 
Учасників складаються з Учасників Товариства або їх повноважних представників. 

Порядок підтвердження повноважень представника Учасника визначають Збори 
Учасників, відповідно до чинного законодавства. 

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. 
Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі 

Товариства. 
До компетенції Зборів Учасників належить: 

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів 
про їх виконання; 
б) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, зміну розміру його Статутного капіталу; 
в) створення (обрання) та відкликання Директора та Ревізора Товариства; 
г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення 
повноважень відповідних контрольних органів; 
д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків 
Товариства; 
е) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 
є) виключення Учасника із Товариства; 
ж) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, 
затвердження ліквідаційного балансу; 
з) затвердження річних звітів про результати діяльності Товариства, включаючи його дочірні 
підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії (ревізора), порядку розподілу 
прибутку та покриття збитків; 
и) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, 
затвердження їх Статутів і положень; 
ї) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб органів 
управління Товариства; 
й) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; 
к) рішення про прийом у Товариство нових Учасників; 
л) визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, 
представництв та інших підрозділів; 
м) прийняття рішень про участь Товариства в інших Товариствах, підприємствах та організаціях; 
н) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення 
організаційної структури Товариства. 

Питання, визначені п.п. а)-ж). цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Зборів 
Учасників і не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. 

З питань, визначених п.п. а), б) та є) цього Статуту, рішення вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% (п’ятдесяти 
відсотками) загальної кількості голосів Учасників Товариства. 



  

 

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників (їх 
представників), що беруть участь у Зборах Учасників. 

Збори Учасників, вирішують питання на своїх засіданнях. У випадках об’єктивної 
необхідності у діяльності Товариства допускається прийняття рішень шляхом письмового 
опитування. У цьому випадку проект рішення надсилається (передається) Учасникам, які 
повинні письмово повідомити про своє рішення. У разі, якщо Учасник Товариства не 
надіслав письмово повідомлення на протязі десятиденного строку, вважається, що він взяв 
участь в голосуванні по даному питанню та утримався. 

Збори Учасників визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Учасники 
(представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% (шістдесяти відсотками) 
загальної кількості голосів Учасників Товариства. 

Збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори можуть 
скликатися: 
- Директором, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому; 
- Ревізором; 
- Учасниками, які володіють у сукупності більш як 20% голосів. 

Порядок скликання Зборів Учасників визначається чинним законодавством. У випадку 
присутності всіх Учасників на Зборах Учасників вважається, що повідомлення про Збори 
Учасників зроблено належним чином. 

Виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор, який 
здійснює керівництво його поточною діяльністю, діє від імені Товариства в межах, 
встановлених чинним законодавством та цим Статутом. 

Директор Товариства обирається Зборами Учасників Товариства. 
Директором Товариства може бути особа, що не є Учасником Товариства. 
Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що відносяться 

до компетенції Зборів Учасників Товариства. Збори Учасників Товариства можуть прийняти 
рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора 
Товариства. 

Директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Зборам Учасників Товариства і 
організовує виконання їх рішень. Директор Товариства не вправі приймати рішення, 
обов’язкові для Учасників Товариства. 

Директор зобов‘язаний не пізніше, ніж через два місяці після закінчення звітного року, 
подати Зборам Учасників Товариства річний баланс для затвердження, розрахунок 
прибутків і збитків та річний звіт. 

До компетенції Директора Товариства належить: 
а) організація підготовки і виконання рішень Зборів Учасників; 
б) визначення стратегії та напрямків розвитку, розширення, диверсифікації діяльності 
Товариства, направлених на досягнення вищих світових стандартів та технологій для 
забезпечення домінуючого положення на ринку; 
в) контроль за ефективною взаємодією виробничих одиниць, цехів та інших структурних 
підрозділів Товариства для досягнення високих техніко-економічних показників та високого 
рівня рентабельності; 
г) забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами з найкращим використанням знань 
та досвіду працівників; 
д) підбір кандидатур на посаду головного бухгалтера, заступників Директора; видача 
наказів про їх призначення чи звільнення, укладання з ними трудового договору; 
е) призначення на посади та звільнення керівників підрозділів за напрямками роботи 
Товариства, інших працівників Товариства; 
є) подання на затвердження Зборів Учасників встановлені форми та розміри оплати праці, 
матеріальних та інших заохочень найманих працівників; 



  

 

ж) укладення угод, договорів, контрактів від імені Товариства стосовно майна та коштів, що 
належать Товариству, та пов‘язаних з його виробничо-господарською діяльністю. 

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Він 
уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти інтереси Товариства 
на всіх рівнях, розпоряджатись активами Товариства, затверджувати штати, видавати 
довіреності, накази та давати розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Товариства. 

Директор Товариства не може бути одночасно головою Зборів Учасників Товариства. 
Директор несе відповідальність за стан фінансово-господарської діяльності Товариства 

згідно чинного законодавства України. 
Контролюючий орган Товариства. Контролюючим органом Товариства є Ревізор 

Товариства - орган, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
Директора Товариства. 

Ревізор Товариства обирається Зборами Учасників Товариства з числа Учасників (їх 
представників). 

Перевірки фінансово-господарської діяльності Директора Товариства проводяться 
Ревізором за дорученням Зборів Учасників, за його власною ініціативою або за вимогою 
Учасників Товариства. Ревізору Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські 
та інші документи і особисті пояснення посадових осіб за його вимогою. 

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Зборам Учасників Товариства. 
Ревізор складає висновок по річних звітах. Без висновку Ревізора Збори Учасників не 

мають права затверджувати річний баланс. 
Ревізор зобов’язаний вимагати позачергового скликання Зборів Учасників у випадку 

виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, допущених 
посадовими особами Товариства. 

Ревізор підзвітний тільки Зборам Учасників Товариства. 
1.6. Предмет та мета діяльності: 

Мета діяльності. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з 
метою отримання прибутку. 

Предмет діяльності. Предметом діяльності Товариства є: 

 будівництво та реконструкція будівель та споруд, виготовлення будівельних матеріалів 
та виробів; 

 будівництво та реконструкція мостів, шляхових естакад, тунелів та інших споруд; 

 роботи із завершення будівництва, роботи з реконструкції та ремонту (в тому числі 
капітального) будівель, споруд, приміщень; 

 організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; 

 здавання в оренду нерухомого майна, приміщень, автомобілів, машин, механізмів, іншої 
техніки, обладнання та устаткування; 

 проектування та будівництво будівель та споруд, спеціалізованих споруд, в т.ч. для 
збереження та переробки ресурсів та матеріалів, як на території України, так і за її межами, 
здійснення інших будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектних, 
конструкторських та підрядних робіт, реставраційні та відновлювальні роботи, виконання 
усіх видів будівельних робіт та надання інжинірингових послуг; 

 розробка та реалізація конструкторської та технологічної документації, програмних 
продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт; 

 будівництво та експлуатація готелів і кемпінгів, інших комунальних закладів; 

 надання складських послуг, збереження та консигнація продовольчих і непродовольчих 
товарів, надання послуг пов'язаних з розвантаженням, навантаженням, зберіганням 
сухогрузів, будь-яких інших продовольчих та непродовольчих товарів; 

 будівництво та експлуатація автозаправних станцій; 



  

 

 здійснення пошуку і залучення іноземних інвесторів та кваліфікованих будівельних фірм 
для здійснення в Україні будівництва і реконструкції об'єктів, необхідних для забезпечення 
господарської діяльності, розробка і практичне здійснення спільних з іноземними 
інвесторами проектів і комерційних ініціатив; 

 оренда (лізинг) будівельної техніки з оператором; 

 організація і здійснення інвестиційної діяльності в галузі будівництва, виконання функцій 
замовника, генерального розробника, підрядника і субпідрядника в будівництві; 

 гуртова торгівля продовольчими товарами; 

 гуртова торгівля непродовольчими товарами; 

 роздрібна торгівля продовольчими товарами; 

 роздрібна торгівля непродовольчими товарами; 

 здійснення гуртової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі; 
проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-
посередницька діяльність; 

 здійснення гуртової та роздрібної торгівлі товарами народного вжитку, в тому числі 
продуктами харчування, косметичними виробами та товарами побутової хімії, предметами 
гігієни та санітарії, тютюновими виробами та алкогольними напоями, книгами та 
канцелярськими товарами, а також створення та експлуатація мережі спеціалізованих та 
фірмових магазинів, організація виїзної торгівлі; 

 консультування з питань комерційної діяльності та управління; 

 надання комерційних послуг; 

 виробництво товарів народного споживання, в тому числі: меблів та будівельних 
матеріалів, сувенірів та товарів народних промислів, художніх виробів з дерева, скла, 
металів, шкіри та каменю, заготовок деревообробки, столярних виробів, тощо; 

 виробництво, реалізація продукції, устаткування, запчастин та комплектуючих, 
матеріалів, технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення та 
товарів народного споживання; 

 виробництво, переробка, постачання та реалізація керамічних виробів, цегли, плитки, 
іншої, у тому числі санітарно-оздоблювальної продукції та товарів; 

 закупівля, обробка та продаж деревини, виробництво та реалізація виробів з дерева; 

 виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів 
харчування; 

 торгівельно-закупівельна та постачальницько-збутова діяльність; 

 купівля, продаж, оренда та суборенда, фінансовий та оперативний лізинг у юридичних 
та фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та ін. нерухомого майна та надання послуг 
у цій галузі; 

 закупівля в населення сільськогосподарської продукції, декоративних, лікарських 
рослин, гуртова та роздрібна торгівля ними; 

 створення кафе, барів, ресторанів та ін. підприємств громадського харчування; 

 виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів і галузей 
народного господарства; 

 здійснення сумісної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької 
діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення 
спільних господарських операцій та спільне володіння майном; 

 організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів; 

 забезпечення правового захисту своїх інтересів; 

 здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних 
міжнародних та вітчизняних проектів (будівельних, виробничих, комерційних, тощо) 



  

 

шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і через створення власних 
інвестиційних, банківських, лізингових структур; 

 операції з борговими зобов'язаннями; 

 надання юридичних та правових послуг; 

 здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, що не заборонена чинним 
законодавством України та відповідає меті створення та діяльності Товариства. 

У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів 
або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку 
діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій. 
1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення, відомості 
щодо його оплати; розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті 
прийняття рішення про розміщення: 

1.7.1. Статутний капітал станом на 17.07.2013 р. сплачений повністю і становить 
3 719 600,00 (Три мільйони сімсот дев’ятнадцять тисяч шістсот грн 00 коп.).  

1.7.2. Розмір власного капіталу станом на 17.07.2013 р. складає (- 7 196,9 тис. грн.). 
1.8. Чисельність штатних  працівників ( станом на останнє число кварталу, що передував 

кварталу, у  якому подаються документи): 

Чисельність штатних працівників на 30 вересня 2013 року становить 16 (шістнадцять)  
чоловік. 
1.9. Відомості про посадових осіб Емітента: 

Прізвище, ім'я та 
по-батькові 

Посада за 
основним 

місцем 
роботи 

Рік 
наро-

дження 

Освіта та 
кваліфікація 

Посада на попередніх місцях роботи за останні 
п'ять років 

Вироб-
ничий 
стаж, 

(років) 

Стаж роботи 
на даній 

посаді (років) 

Власюк Павло 
Миколайович 

Директор 1978 
Вища, інженер 

механік 

з 01 червня  2007р. по даний час директор  

ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» 
18 6 

Добощак 
Ірина Ігорівна 

Головний 
бухгалтер 

1963 
Вища, інженер 

будівельник 

з 03.07.2007р. по даний час головний бухгалтер 

 ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто 
28 6 

 

1.10. Ревізор не обирався. 

1.11. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній 

квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів: 

Прізвище, ім'я та по-батькові Посада 
Середньомісячна заробітна оплата праці, грн. 

за 2012 рік за III квартал 2013 року 

Власюк Павло Миколайович Директор 4 000 6 000 

Добощак Ірина Ігорівна Головний бухгалтер 3 900 5 900 

 

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента. 
 

2.1.  Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на проведення певних видів діяльності: 

Емітент має Декларацію про початок виконання будівельних робіт зареєстровану 
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області 
12.06.2012 р. за № ЛВ08312096110 та Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської Ради 
07.06.2012 р. за № 5-6694, а саме на будівництво багатоквартирного житлового будинку з 



  

 

вбудованими офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 
у м. Львові. Термін дії декларації-безтерміновий.  

Ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України Інспекції Державного 
Архітектурно-будівельного контролю у Львівській області на проведення господарської 
діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури серія АЕ №180872 від 20.11.2012 р. 
Дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 20.11.2012 №24-Л, строк дії 
ліцензії з 20.11.2012 р. по 20.11.2015 р. 

2.2. Опис діяльності емітента за станом на 30.09.2013 р. 

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 
емітент, сезонний характер виробництва: 

Будівельна галузь України, як і економіка в цілому, протягом 2011-2012 рр. 
продовжувала знаходитись у важкій ситуації, яка пов’язана із дефіцитом ліквідності та 
нестабільністю основних макроекономічних показників, що відобразились на статистичних 
даних. Так, обсяги виконаних будівельних робіт в Україні за підсумками I кварталу 2013 
року склали лише 86, 2 % від результатів I кварталу 2012 року,. 

Схожа динаміка спостерігається у будівельній галузі Львівської області. Протягом 
першого кварталу 2013 року підприємствами області було виконано будівельних робіт на 
загальну суму 387,8 млн. грн., що становило лише 91,7% результатів першого кварталу 2012 
року, з них лише 20,8% (80 526, тис. грн.) до загального обсягу становило будівництво 
житлових будівель.  Таким чином, можна було спостерігати подальше скорочення обсягів 
виконаних будівельних робіт, яке розпочалося ще у травні 2011 року. Негативні показники 
були частково пов’язані з фактичним завершенням реалізації крупних інфраструктурних 
проектів у рамках підготовки до Євро-2012.  

На сьогоднішній день існує стабільний попит на новозбудоване житло, але він 
обмежений відсутністю інститутів кредитування будівництва житла, зниження доходів 
населення та нестабільною економічною ситуацією в країні. Серед особливостей розвитку 
можна зазначити окремі з них, такі як: низька забезпеченість населення житлом, застарілий 
житловий фонд, висока ступінь зносу житлового фонду.  

Сучасні технології та будівельні матеріали дають можливість уникати сезонності у  
будівництві та проводити діяльність цілий рік. 

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє 
(здійснює) емітент на 30.09.2013 р. становив 44 836,8 тис. грн. 

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє 
(здійснює) Емітент становлять - кінцеві споживачі фізичні особи, а також , у незначній 
кількості юридичні особи та фізичні особи-підприємці.  

Емітент працює в сегменті якісної нерухомості. Ринок збуту – м. Львів та Львівська 
область. 



  

 

2.2.4. Основні конкуренти Емітента: ТОВ «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ», ТзОВ «Фірма 
«ІНТЕГРАЛ», ТзОВ "Виробниче підприємство "Будінвест", ПП ЖБК ”Ріел”, ТзОВ «Житлово-
будівельна компанія «Ваш дім». 

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента: 

У теперішній час ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» виконує функції інвестора-
замовника будівництва.  

Станом на 30.09.2013 року розмір інвестицій становив  50 127,7  тис грн. 

Поточні фінансові інвестиції становлять – 18 582.6 тис. грн 

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного 

капіталу:  

Станом на 30.09.2013 року Емітент не володіє корпоративними правами інших юридичних 
осіб. 
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

підрозділи емітента:  

Станом на 30.09.2013 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та 
інших відокремлених підрозділів. 

 
2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:  

Станом на 30.09.2013 року Емітент не бере участі в холдингових компаніях, концернах, 
асоціаціях, тощо. 

 
2.7. Політика щодо досліджень та розробок:  

Емітент проводить маркетингові дослідження ринку житлової та офісної нерухомості 
України та Львова зокрема. Проводить моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва 
та архітектури. При цьому керується такими принципами, як об'єктивність, повнота, 
лаконічність та своєчасність. 

 
2.8.  Можливі фактори ризику в господарській діяльності:  

Політичні ризики, пов'язані з нестабільністю господарського, податкового, 
банківського, земельного та іншого законодавств в Україні; 

Юридичні ризики, пов'язані з недосконалістю законодавства, нечітко оформленими 
документами, неясністю судових заходів у випадку розбіжностей між засновниками; 

Технічні ризики, пов'язані із можливо невчасним будівництвом, затримка у введенні в 
експлуатацію технічних систем; 

Макроекономічні та форс-мажорні ризики; 
Погіршення загальної економічної ситуації в країні. 

в економіці України;  
2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки: 

 завершити будівництво дев’яти поверхового багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. А.Манастирського у м. 
Львові.  

 завершити будівництво п’ятиповерхового житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення на вул. Лисенка у м. Львові. 



  

 

 розпочати будівництво другої черги житлового комплексу «Схід Сонця» житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на пр. Чорновола, 67 
у м. Львові 

 отримати дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення на вул. Єфремова у м. Львові 

2. 10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у 
відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті 
реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року 
проведення випуску облігацій: 

За останні три роки проти Емітента справи про банкрутство не порушувались, санація 
не застосовувалась. 
2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента 

2.11.1. Які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:  

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк «Південний» надав 
ТОВ «Будівельна компанія «Нове місто» кредит згідно Кредитного договору № 03/119-2007 
від 20.08.2007 р. у розмірі 3 240 000,00 доларів США. Плата за користування кредитом 
становить 12 % (Дванадцять) відсотків річних. Термін користування кредитом становить з 
20.08.2007 р. по 27.12.2013 р. Поточна заборгованість на 17.07.2013 р. становить 495 000,00 
доларів США.  

Погашення основної заборгованості за кредитом здійснюється в валюті кредиту, або в 
інших валютах (національній та іноземній) в розмірі еквівалентному сумі заборгованості за 
поточним ринковим курсом на дату повернення, згідно Графіку повернення кредиту, 
щомісячно. 

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій 17.07.2013 р. прострочених 
грошових зобов’язань та таких, які не були виконані Емітент не має. Рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними 
правочинами відсутні. 
2.12. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються 
документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за останні три 
завершені фінансові роки. 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

   
КОДИ 

 
 

Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю   
Будiвельна компанiя "Нове мiсто" 

за ЄДРПОУ 
30994450 

Територія 
 

за КОАТУУ 4610136600 

Організаційно-правова форма господарювання 
 

за КОПФГ 240 

Орган державного управління 
 

за КОДУ - 

Вид економічної діяльності 
Організація будівництва будівель  за КВЕД 

41.10 

Середня кількість працівників 16 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса 79008, м. Львiв, вул. Валова, 3/2 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
 

V 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

Форма № 1-м 

1. Баланс на 30.09.2013 р. 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 



  

 

I. Необоротні активи 

Незавершене будівництво 020 35445.8 18582.6 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 21095.0 29719.3 

- первісна вартість 031 21306.8 29963.5 

- знос 032 ( 211.8 ) ( 244.2 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0 

- первісна вартість 036 0.0 0.0 

- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 50127.7 50127.7 

Інші необоротні активи 070 249.1 249.1 

Усього за розділом I 080 106917.6 98678.7 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 1190.1 786.1 

Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0 

Готова продукція 130 3145.1 15972.6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 2093.9 3698.4 

- первісна вартість 161 2093.9 3698.4 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 2441.7 80.4 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6180.0 12340.7 

Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 9.1 164.2 

- в іноземній валюті 240 0.0 0.0 

Інші оборотні активи 250 3140.7 3160.8 

Усього за розділом II 260 18200.6 36203.2 

III. Витрати майбутніх періодів 270 598.2 375.8 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0 

Баланс 280 125716.4 135257.7 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 3719.6 3719.6 

Додатковий вкладений капітал 320 0.0 6935.9 

Резервний капітал 340 0.0 0.0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -16534.8 -12227.8 

Неоплачений капітал 360 ( -1719.6 ) ( 0.0 ) 

Усього за розділом I 380 -14534.8 -1572.3 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 84713.6 67367.8 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 6354.4 2757.6 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 29.2 1561.5 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 9.6 42.8 

- зі страхування 570 14.1 19.1 

- з оплати праці 580 29.3 40.3 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0 

Інші поточні зобов'язання 610 49101.0 65040.9 

Усього за розділом IV 620 55537.6 69462.2 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0 



  

 

Баланс 640 125716.4 135257.7 

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.0 

                                                                                                          2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                                                                Форма N 2-м 

за 9 місяців 2013 р. 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 
1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 44836.8 6790.1 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 7493.8 ) ( 390.0 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 37343.0 6400.1 

Інші операційні доходи 040 0.0 2153.4 

Інші доходи 050 3.1 5.4 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 37346.1 8558.9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 30857.3 ) ( 4671.8 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1488.2 ) ( 1382.4 ) 

Вписуваний рядок - у тому числі 091 0.0 0.0 

Вписуваний рядок 092 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Інші витрати 100 ( 431.4 ) ( 1110.3 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 32776.9 ) ( 7164.5 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 4569.2 1394.4 

Податок на прибуток 140 ( 262.2 ) ( 0.0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 4307.0 1394.4 

Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни 
вартості поточних біологічних активів 

201 0.0 0.0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від 
зміни вартості поточних біологічних активів 

202 0.0 0.0 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
КОДИ 

Дата 01.01.2011 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Нове мiсто" за ЄДРПОУ 30994450 

Територія Львівська область, ГАЛИЦЬКИЙ за КОАТУУ 4610136600 

Форма власності   за КФВ  

Орган державного управління   за СПОДУ  

Галузь ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ за ЗКГНГ 71130 

Вид економічної діяльності Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами 

за КВЕД 51.39.0 

Середньооблікова 
чисельність 

16 Контрольна 
сума 

 

Одиниці виміру тис.грн. 

Адреса 79008 м. Львiв вул. Валова, буд.3 кв. 2 

Баланс 
на 31.12.2010 p. 

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Незавершене будівництво 020 35910 8298 

Основні засоби:    

    Залишкова вартість 030 20948 20956 

    Первісна вартість 031 21046 21045 

    Знос 032 ( 98 ) ( 89 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    Справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    Первісна вартість 036 0 0 

    Накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 50004 50004 

Інші необоротні активи 070 1022 980 

Усього за розділом I 080 107884 80238 

    II. Оборотні активи    

Запаси:    

    виробничі запаси 100 1341 327 

    поточні біологічні активи 110 0 0 

    готова продукція 130 526 30873 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    



  

 

    чиста реалізаційна вартість 160 689 826 

    первісна вартість 161 689 826 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 7 109 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4357 4806 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 1 6 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 7986 7460 

Усього за розділом II 260 14907 44407 

    III. Витрати майбутніх періодів 270 887 1919 

    IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 240 

Баланс 280 123678 126804 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 2000 2000 

Додатковий капітал 320 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -17977 -18836 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 -15977 -16836 

    II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування 430 45241 32499 

    III. Довгострокові зобов’язання 480 49854 50630 

    IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500 30321 27135 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3962 295 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з бюджетом 550 40 3 

зі страхування 570 10 10 

з оплати праці 580 34 18 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 10193 33050 

Усього за розділом IV 620 44560 60511 

    V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 123678 126804 

Звіт про фінансові результати малого підприємства 
за 2010 рік 

Форма N 2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 16397 2662 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 2775 ) ( 572 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (010-020) 

030 13622 2090 

Інші операційні доходи 040 522 1828 

Інші звичайні доходи 050 257 397 

Надзвичайні доходи 060 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 14401 4315 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 0 0 

Матеріальні затрати 090 ( 14 ) ( 9 ) 

Витрати на оплату праці 100 ( 262 ) ( 319 ) 

Відрахування на соціальні заходи 110 ( 103 ) ( 121 ) 

Амортизація 120 ( 17 ) ( 32 ) 

Інші операційні витрати 130 ( 1040 ) ( 666 ) 

у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 ) 

 140 ( 9520 ) ( 2077 ) 

Інші звичайні витрати 150 ( 4300 ) ( 5169 ) 

Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток 170 ( 4 ) ( 2 ) 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + -80 +160+170) 180 ( 15260 ) ( 8395 ) 



  

 

Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 -859 -4080 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід 
від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 

202 ( 0 ) ( 0 ) 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб’єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна 
компанiя "Нове мiсто" 

за ЄДРПОУ 30994450 

Територія Львівська область, ГАЛИЦЬКИЙ за КОАТУУ 4610136600 

Форма власності   за КФВ  

Орган державного управління   за СПОДУ  

Галузь ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ 

за ЗКГНГ 71130 

Вид економічної діяльності Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи 
здавання в оренду 

за КВЕД 70.11.0 

Середньооблікова чисельність 9 Контрольна сума  

Одиниці виміру тис.грн. 

Адреса 79008 м. Львiв вул. Валова, буд.3 кв. 2 

Баланс 
на 31.12.2011 p. 

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Незавершене будівництво 020 8297,4 19977 

Основні засоби:    

    Залишкова вартість 030 20955,9 21090,3 

    Первісна вартість 031 21045,4 21220,6 

    Знос 032 ( 89,5 ) ( 130,3 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    Справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    Первісна вартість 036 0 0 

    Накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 50004 50004 

Інші необоротні активи 070 980,3 1391,5 

Усього за розділом I 080 80237,6 92462,8 

    II. Оборотні активи    

Запаси:    

    виробничі запаси 100 327 815 

    поточні біологічні активи 110 0 0 

    готова продукція 130 30873,2 7980,4 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 825,9 1121,3 

    первісна вартість 161 825,9 1121,3 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 108,8 13 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4806,7 4584 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 7459,8 2537,5 

Усього за розділом II 260 44407,3 17059,1 

    III. Витрати майбутніх періодів 270 1919,5 334,1 

    IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 240,1 0 

Баланс 280 126804,5 109856 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 



  

 

    I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 2000 2000 

Додатковий капітал 320 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -18836,2 -16696,2 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 0 0 

    II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування 430 32498,7 0 

    III. Довгострокові зобов’язання 480 50630 55249,2 

    IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500 27135,1 14741 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 295,1 50,2 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з бюджетом 550 3,4 6,8 

зі страхування 570 9,4 9,3 

з оплати праці 580 18,6 20,2 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 33050,4 54475,5 

Усього за розділом IV 620 60512 69303 

    V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 126804,5 109856 

 
Звіт про фінансові результати малого підприємства 

за 2011 рік 

Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 41821 16396,8 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 7173,7 ) ( 0 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(010-020) 030 34647,3 13622,3 

Інші операційні доходи 040 551,9 521,4 

Інші звичайні доходи 050 284,5 256,9 

Надзвичайні доходи 060 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070 35483,7 14400,6 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 080 24119,7 9519,9 

Матеріальні затрати 090 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на оплату праці 100 ( 4752,4 ) ( 4300,1 ) 

Відрахування на соціальні заходи 110 ( 0 ) ( 0 ) 

Амортизація 120 ( 33343,3 ) ( 15255,8 ) 

Інші операційні витрати 130 ( 2140,4 ) ( -855,2 ) 

у тому числі: 131 ( 0 ) ( 0 ) 

 140 ( 0 ) ( 4,2 ) 

Інші звичайні витрати 150 ( 2140,4 ) ( -859,4 ) 

Надзвичайні витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток 170 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + -80 +160+170) 180 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 

202 ( 0 ) ( 0 ) 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб’єкта малого підприємництва 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 01.01.2013 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Нове мiсто" за ЄДРПОУ 30994450 

Територія  за КОАТУУ 4610136600 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за КОПФГ 240 

Орган державного 
управління 

 за КОДУ - 

Вид економічної діяльності Органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в 
оренду 

за КВЕД 70.11.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  



  

 

Адреса                 79008 м. Львiв вул. Валова,буд.3 кв. 2 

Середня кількість працівників               12 

                                                                                                              Баланс на 31.12.2012                                          Форма № 1-м 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Незавершене будівництво 020 19977.0 35445.8 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 21090.3 21095.0 

- первісна вартість 031 21220.6 21306.8 

- знос 032 ( 130.3 ) ( 211.8 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0 

- первісна вартість 036 0.0 0.0 

- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції 040 50004.0 50127.7 

Інші необоротні активи 070 1391.5 249.1 

Усього за розділом I 080 92462.8 106917.6 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 815.0 1190.1 

Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0 

Готова продукція 130 7980.4 3145.1 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 1121.3 2093.9 

- первісна вартість 161 1121.3 2093.9 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 13.0 2441.7 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4584.0 6180.0 

Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 7.9 9.1 

- в іноземній валюті 240 0.0 0.0 

Інші оборотні активи 250 2537.5 3140.7 

Усього за розділом II 260 17059.1 18200.6 

III. Витрати майбутніх періодів 270 334.1 598.2 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0 

Баланс 280 109856.0 125716.4 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 2000.0 3719.6 

Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0 

Резервний капітал 340 0.0 0.0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -16696.2 -16534.8 

Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 1719.6 ) 

Усього за розділом I 380 -14696.2 -14534.8 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 55249.2 84713.6 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 14741.0 6354.4 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0 



  

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 50.2 29.2 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 6.8 9.6 

- зі страхування 570 9.3 14.1 

- з оплати праці 580 20.2 29.3 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для 
продажу 

605 0.0 0.0 

Інші поточні зобов'язання 610 54475.5 49101.0 

Усього за розділом IV 620 69303.0 55537.6 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0 

Баланс 640 109856.0 125716.4 

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.0 

Звіт про фінансові результати за квартал року  за 2012 рік              Форма № 2-м 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7029.5 41821.0 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 449.9 ) ( 7173.7 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 6579.6 34647.3 

Інші операційні доходи 040 2480.1 551.9 

Інші доходи 050 5.7 284.5 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 9065.4 35483.7 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 4835.3 ) ( 24119.7 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 2731.7 ) ( 4471.2 ) 

Вписуваний рядок - у тому числі 091 0.0 0.0 

Вписуваний рядок 092 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Інші витрати 100 ( 1337.0 ) ( 4752.4 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 8904.0 ) ( 33343.3 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 161.4 2140.4 

Податок на прибуток 140 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 161.4 2140.4 

Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід 
від зміни вартості поточних біологічних активів 

201 0.0 0.0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та 
витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 

202 0.0 0.0 

 
 
3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) 
розміщення:  

3.1. Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій затверджено протоколом 
Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове 
місто» за № 62 від 17 липня 2013 року. 

 

3.2. Параметри випуску: 

3.2.1. Характеристика облігацій: іменні, цільові, забезпечені;  
3.2.2. Кількість облігацій:  

Серія І – 364 800  (триста шістдесят чотири тисячі вісімсот) штук 
Загальна кількість облігацій у випуску – 364 800  (триста шістдесят чотири тисячі вісімсот) 
штук. 

3.2.3. Серії та порядкові номери облігацій 
Серія І –№№  000 001 - 364 800   

3.2.4. Номінальна вартість1 (Одної)  облігації:  



  

 

Серія І – 54,76 (п'ятдесят чотири грн.76 коп.). загальна сума - 19 976 448,00 (дев’ятнадцять 
мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн.  00 коп.); 

3.2.5. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 19 976 448,00 (дев'ятнадцять 
мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн. 00 коп. ) 

3.2.6. Форма існування облігацій бездокументарна. 
3.2.7. Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є 

акціонерним товариством. 
3.3. Облігації випускаються з додатковим забезпеченням: 

Емітентом укладено Договір добровільного страхування фінансових ризиків 
підприємства № 140000/69/00010/13 від 12.07.2013 р.  

Страховик –ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ„ЕЙЕМДЖИ 
ГРУП” 

Адреса 02140, м. Київ, вулиця Олександра Мишуги, буд. 2; телефон 044 593 39 14; 
Код ЄДРПОУ 32078347047 
Дата та місце державної реєстрації: 22.11.2007 р. зареєстроване Шевченківською 

районною у місті Києві державною адміністрацією. 
Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не 

суперечать законодавству України, пов’язані зі збитками Вигодонабувача внаслідок 
невиконання (неналежного виконання), відмови від виконання Страхувальником своїх 
зобов’язань перед Вигодонабувачем за цільовими облігаціями серії  І  фінансування 
будівництва, які випускаються згідно Рішення Загальних зборів учасників  Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Нове місто» від 17 липня 2013 року , з 
метою залучення коштів від фізичних і юридичних осіб на будівництво об’єкту 
«багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями і 
підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові».  

Загальна страхова сума за цим Договором становить 19 976 448,00 (дев’ятнадцять 
мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн.  00 коп.). 

Страхова сума за однією облігацією дорівнює її номінальній вартості. 
Загальна страхова сума складається із лімітів відповідальності Страховика за 

облігаціями серії І - 19 976 448,00 (дев’ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч 
чотириста сорок вісім грн.  00 коп.) за відповідним поверхом будинку, видом майна 
(приміщень в будинку). 

Страховим ризиком за цим Договором є   певна подія, на випадок якої проводиться 
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: банкрутство чи 
ліквідація Страхувальника (емітента цінних паперів); неплатоспроможність Страхувальника 
(емітента цінних паперів) на момент погашення облігацій здійснити погашення облігацій.  

Страховим випадком за цим Договором є  подія, яка настала під час та на території дії 
Договору страхування, внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених 
умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх 
зобов’язань перед Вигодонабувачем в частині прав Вигодонабувача, на отримання 
Вигодонабувачем у власність  квартири відповідної площі згідно серії І та кількості облігацій  
у багатоквартирному житловому будинку з вбудованими офісними приміщеннями і 
підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові,  при настанні  строку 
погашення облігацій у порядку та в терміни, які  передбачені  Рішенням про відкрите 
(публічне) розміщення облігацій. 

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) надає 
Страховику оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: 

Письмова заява на виплату страхового відшкодування за формою, визначеною 
Страховиком; 

Цей Договір (страховий поліс, страхове свідоцтво); 



  

 

Ухвалу (постанову) Апеляційного Господарського суду Львівської області про визнання 
Страхувальника банкрутом; 

Рішення суду про підтвердження обов’язків Страхувальника погасити борг за 
Облігаціями; 

Документи, що підтверджують невиконання вищезазначеного рішення суду 
Страхувальником; 

Документи, на підставі яких набуто право власності Вигодонабувача на Облігації; 
Підтвердження факту оплати Облігацій на користь Страхувальника; 
Документи, що підтверджують виконання Страхувальником зобов’язань за цим 

Договором, недотримання яких виключають відповідальність Страховика;  
Інші документи за обґрунтованою вимогою Страховика, які необхідні для встановлення 

факту, причин та наслідків страхового випадку. 
Надання документів (доказів) щодо виникнення страхової події та визначення розміру 

страхового відшкодування є обов’язком Страхувальника. 
Вищезазначені документи Страхувальник повинен подати Страховику протягом 30 

(тридцяти) календарних днів з дня настання страхового випадку. 
Розмір збитку, заподіяного Страхувальнику, та розмір страхового відшкодування, 

належного до сплати, визначається Страховиком або уповноваженою ним особою і 
оформляється у вигляді страхового акту.  

Страховик складає страховий акт або приймає рішення про відмову у виплаті 
страхового відшкодування (його частини) в строк не більше 10 (десяти) робочих днів від 
дати отримання від Страхувальника всіх необхідних документів, передбачених цим 
Договором, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитків, та 
отримання висновку незалежної експертизи, якщо така проводилася з ініціативи 
Страховика. Якщо за результатами незалежної експертизи подію не визнано страховим 
випадком, витрати на її проведення несе Страхувальник. 

Страховий захист (обов’язок Страховика здійснити страхове відшкодування) за цим 
Договором починається з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем сплати Страхувальником 
страхового платежу в повному об’ємі, але не раніше 15 серпня  2013 р., та діє по 24 – 00 
год. „01” червня 2015  р., а у випадку дострокового припинення цього Договору – до дня 
його припинення. 

Між Емітентом і Страховиком відсутні відносини контролю та інші укладені правочини. 
Фінансова звітність страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються 

документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; 

 
      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» за ЄДРПОУ 20783470 

Територія   за КОАТУУ 803910000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0 

Орган державного 
управління 

  за КОДУ 0 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 66/03/0 

Середня кількість 
працівників 

52   

Одиниця виміру: тис.грн.   

Адреса 02140 Київ,пр.Бажана буд.10А,оф 3А   

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     



  

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

Баланс 
на 31.12.2012 р. 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 317.8 317.6 

- первісна вартість 011 347.8 347.8 

- накопичена амортизація 012 ( 30 ) ( 30.2 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 276.9 163 

- первісна вартість 031 989.2 1041.5 

- знос 032 ( 712.3 ) ( 878.5 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 61394 61394 

- інші фінансові інвестиції 045 50025.2 50025.2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 786 875.5 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 154 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 112799.9 112929.3 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 53 32.3 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 897.8 1342.4 

- первісна вартість 161 1139.2 1639.9 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 241.4 ) ( 297.5 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 0 0 

- за виданими авансами 180 0 0 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5886.6 5766.8 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 6556.3 5779.3 



  

 

- у т.ч. в касі 231 24.5 10.5 

- в іноземній валюті 240 61.1 70.2 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 13454.8 12991 

III. Витрати майбутніх періодів 270 269.6 138.5 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 126524.3 126058.8 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 50000 50000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 70893 71281.3 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 388.2 -1125.1 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 121281.2 120156.2 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 223.8 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 6539.1 7134.7 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 1690.6 2193.7 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 4848.5 5164.8 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 214.9 353.3 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 53.2 211.7 

- з бюджетом 550 119.8 161.4 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 0 0 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 6.7 11.4 

Усього за розділом IV 620 394.6 737.8 



  

 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 126524.3 126058.8 

Примітки Звiтнiсть представлена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). 

Керівник Бородiн Юрiй Васильович 

Головний бухгалтер Негода Андрiй Олексiйович 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» за ЄДРПОУ 20783470 

Територія   за КОАТУУ 803910000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0 

Орган державного 
управління 

  за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 66/03/0 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11248.1 9470.3 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

  025 ( 2921.5 ) ( 2851.5 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8326.6 6618.8 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 36.5 ) ( 0 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 8290.1 6618.8 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 6803.3 5230.2 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 9222.9 ) ( 8501.8 ) 

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 7167.8 ) ( 5605.6 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 0 

- збиток 105 ( 1297.3 ) ( 2258.4 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 786.8 571.3 

Інші доходи 130 7 5194.9 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 



  

 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 4.6 ) ( 2637.9 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 869.9 

- збиток 175 ( 508.1 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 764.2 ) ( 481.7 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 388.2 

- збиток 195 ( 1272.3 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 388.2 

- збиток 225 ( 1272.3 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 308.9 252 

Витрати на оплату праці 240 2119.5 1280 

Відрахування на соціальні заходи 250 695.7 467.4 

Амортизація 260 166.4 169.6 

Інші операційни витрати 270 5932.4 6332.8 

Разом 280 9222.9 8501.8 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 50000000 50000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 50000000 50000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки Девiденди не виплачувались. 

Керівник Бородiн Юрiй Васильович 

Головний бухгалтер Негода Андрiй Олексiйович 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» за ЄДРПОУ 20783470 



  

 

Територія   за КОАТУУ 803910000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0 

Орган державного 
управління 

  за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 66/03/0 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

  

Звіт про рух грошових коштів 
за 31.12.2012 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 
попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 19010 16421 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 211 53 

Повернення авансів 030 0 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 777 564 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 5 5 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 132 713 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 17128 ) ( 16629 ) 

Авансів 095 ( 0 ) ( 16 ) 

Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 1571 ) ( 1048 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 132 ) ( 145 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 729 ) ( 462 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 767 ) ( 515 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 275 ) ( 184 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 250 ) ( 3 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -717 -1246 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -717 -1246 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 



  

 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( -52 ) ( -53 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -52 -43 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -52 -43 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -769 -1289 

Залишок коштів на початок року 410 6617 7909 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 -3 

Залишок коштів на кінець року 430 5849 6617 

Примітки Звiтнiсть представлена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). 

Керівник Бородiн Юрiй Васильович 

Головний бухгалтер Негода Андрiй Олексiйович 

  

      КОДИ 

    Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя»ЕйЕмДжи Груп» за ЄДРПОУ 20783470 

Територія   за КОАТУУ 803910000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 0 

Орган державного 
управління 

  за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 66/03/0 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     

за міжнародними стандартами фінансової звітності V   

  

Звіт про власний капітал 
за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 
року 

010 50000 0 0 0 70893 388.2 0 0 121281 

Коригування: 



  

 

Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 147.2 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 50000 0 0 0 70893 535.4 0 0 121428.2 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -1272.3 0 0 -1272.3 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 388.2 -388.2 0 0 0 

  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 
невідшкодованих 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

 

збитків 

Безкоштовно 
отримані активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 0 388.2 -1660.5 0 0 0 

Залишок на кінець 
року 

300 50000 0 0 0 71281.2 -1125.1 0 0 120156.2 

Примітки Звiтнiсть представлена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). 

Керівник Бородiн Юрiй Васильович 

Головний бухгалтер Негода Андрiй Олексiйович 

 
 
 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

Текст приміток 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ СТРАХОВИКА ПрАТ "СК "ЕЙЕМДЖИ ГРУП" (код ЄДРПОУ-20783470) за 2012 р.  
1. Аналiз розвитку страхової дiяльностi за звiтний перiод: - у порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2011 року надходження 
страхових платежiв збiльшилося в 1,3 рази i склало 19 807,6 тис. грн.; - прiоритетним напрямком у розвитку страхової 
компанiї було страхування майна та наземного транспорту, страхування кредитiв та фiнансових ризикiв, страхування вiд 
нещасних випадкiв.  
2. Поточна заборгованiсть страховика за страховими виплатами станом на 31 грудня 2012 року складає 0,4 тис.грн. 
3. Пiдроздiлiв на окремому балансi страховик не має. 
4. Станом на 31 грудня 2012 року технiчнi резерви ПрАТ"СК "ЕЙЕМДЖИ ГРУП" сформованi в сумi  
7 134,7 тис. грн. Розмiщення резервiв було виконано iз використанням зазначених нижче активiв: - депозити на суму 
4700,0 тис. грн., що складає 65,9 вiдсотка вiд загального обсягу резервiв, розмiщенi у 5 банках, якi мають кредитний 
рейтинг не нижче передбаченого Законом України "Про страхування"; - права вимоги до перестраховикiв в сумi 1358,7 
тис. грн., що складає 19,0 вiдсоткiв вiд загального обсягу резервiв, сформованi сплаченими у перестрахування до 
страхових компанiй-резидентiв України частками страхових платежiв; - кошти на поточних рахунках страховика в сумi 
1065,5 тис. грн., що складає 14,9 вiдсотка вiд загального обсягу резервiв, знаходяться в банках, якi мають кредитний 
рейтинг станом на 31.12.2012р. не нижчий передбаченого Законом України "Про страхування " 
5. Страховик протягом звiтного перiоду здiйснював операцiї перестрахування з вiтчизняними перестраховиками. Мета 
здiйснення операцiй - зменшення збитковостi шляхом розподiлу великих ризикiв.  
6. Розрахунок страхових резервiв здiйснюється методом 1/4, крiм розрахунку резервiв по страхуванню цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, який було виконано за допомогою метода 1/365. Частки надходжень 
сум страхових платежiв для розрахунку резервiв незароблених премiй визначаються у розмiрi 80% вiд суми нарахованих 
платежiв. Щодо формування резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та резерва коливань збитковостi поясняємо 
наступне: станом на 31 грудня 2012 року сформовано резерв збиткiв по страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв, якi виникли, але не заявленi, в сумi 173,1 тис. грн. Розрахунок вказаного виду резервiв 
здiйснено методом фiксованого вiдсотка в розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї в 1-ому, 2-ому, 3-ому та 4-
ому кварталах 2012р., виходячи з таких даних: нарахована премiя у 1-ому кварталi 2012р.- 350,5 тис. грн., у 2-ому кварталi 
2012р.- 478,1 тис. грн., у 3-ому кварталi 2012 року -531,7 тис. грн., у 4-му кварталi 2012р.-443,0 тис. грн., Таким чином, 
зароблена страхова премiя (ЗСП) станом на 31.12.2012р. складає: 1731,4 тис. грн. Вiдповiдно, 10% вiд ЗСП дорiвнюють 
173,1 тис. грн. Ця сума вiдображена у рядку 072 роздiлу 4 звiту страховика за 2012 рiк; станом на 31 грудня 2012 року 
сформовано резерв коливань збитковостi по страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних 
засобiв в сумi 1319,1 тис. грн. Розрахунок вказаного виду резервiв здiйснено, виходячи з наведених вище даних щодо 
заробленої страхової премiї (ЗСП), а крiм того, з таких додаткових показникiв: ФВ (фактичнi виплати) - 595,2 тис. грн. (за рiк 
з 01.01.2012 по 31.12.2012), РЗЗк, РЗЗп (резерви заявлених, але не виплачених збиткiв на кiнець i на початок перiоду) - 
246,9 тис. грн. та 210,3 тис. грн. вiдповiдно; РЗНЗк, РЗНЗп (величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, на 
кiнець i на початок перiоду) - 173,1 тис. грн. та 147,8 тис. грн. вiдповiдно. Тодi величина ЗФ (фактичного рiвня збитковостi) 
дорiвнює: ЗФ=(ФВ+(РЗЗк-РЗЗп)+(РЗНЗк-РЗНЗп))/ЗСП=(595,2+(246,9-210,3)+(173,1-147,8))/1731,4=0,38. Вiдповiдно, РКЗ 
(резерв коливань збитковостi) дорiвнює: РКЗ=РКЗп-(ЗФ-ЗР)*ЗСП=730,4-(0,38-0,72)*1731,4=1319,1 тис. грн.  
7. Дострокове припинення договорiв страхування вiдбувалося за iнiцiативою страхувальникiв та перестрахувальникiв. 
8. Рiвень виплат по видах страхування не перевищує 90%.  
9. Кредитнi кошти не використовувались.  
10. Страхова компанiя у своїй дiяльностi використовує орендоване примiщення.  
11. Середня заробiтна плата за звiтний перiод склала 3090 грн.  
12. Кошти Моторного бюро у балансi страховика вiдображаються наступним чином:750 тис.грн. знаходяться на 
депозитному рахунку в ПАТ"Укрексiмбанк" i вiдображаються в рядку 230-"Грошовi кошти", залишок коштiв по фонду 
захiсту потерпiлих в сумi 822,3 тис. грн. вiдображено в рядку 050"Довгострокова дебiторська заборгованiсть". 

Керівник Бородiн Юрiй Васильович 

 



  

 

  



  

 

 
3.4. Мета емісії облігацій:  

Фінансові ресурси залучені від продажу облігацій, будуть використовуватись для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними 
приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові. Для 
реалізації проекту планується залучити кошти в розмірі 19 976 448,00 (дев’ятнадцять 
мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч чотириста сорок вісім грн.  00 коп.). 

Будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними 
приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові, третьої 
категорії складності – 11221., ведеться: 

на земельній ділянці площею 0,0268 га, цільовим призначенням будівництво та 
обслуговування житлового будинку з підземними автостоянками, кадастровий номер 
4610137200:01:002:0013, яка належить Емітенту на правах власності, згідно  договору 
купівлі – продажу земельної ділянки від 13.10.2006 року  серія ВЕС №395089 серія ВЕС 
№395090 реєстраційний № 4350 та Державного акту на право власності на земельну 
ділянку Серія ЯД №473981 від 29.12.2006 р., Акт зареєстровано в книзі записів реєстрації 
державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, 
договорів оренди землі  за № 02:06:438:02938 кн. 02-5., яка знаходиться у м. Львів вул. 
Лисенка, 20; 

на земельній ділянці площею 0,1 га з цільовим призначенням для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
кадастровий номер 4610137200:01:002:0015, що належить на праві приватної власності 
Емітенту згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САВ № 690965 
індексний номер:3946315 від 26.05.2013 року виданого Реєстраційною службою 
Львівського міського управління юстиції , яка знаходиться у м. Львів вул. Лисенка, 16; 

Земельна ділянка площею 0,012 га з цільовим призначенням для обслуговування 
житлового будинку, кадастровий номер 4610137200:01:002:0016, що є орендована згідно 
Договору оренди від 24.12.2012 р. на строк до 14.11.2017 р. гр. Матковським В.Б., який 
надав дозвіл на використання даної ділянки під час будівництва, який посвідчений 
приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Е.В., 
зареєстрованого в реєстрі 01 серпня  2013 р. за № 3177 не знаходиться під забудовою, 
використовується для влаштування проїзду та обслуговування будинку. 

Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради про затвердження історико-
містобудівного обґрунтування, містобудівного обґрунтування, містобудівних умов і 
обмежень забудови земельних ділянок на проектування та будівництва ТзОВ «Будівельна 
компанія «Нове місто» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними 
приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16, 20 зі знесенням існуючих 
на ділянці будівель та споруд № 864 від 23.09.211 року, Рішення Виконавчого комітету 
Львівської міської ради про внесення змін до Рішення виконавчого комітету від 23.09.2011 
р. № 1103 від 30.12.2011 р.  на підставі яких зареєстрована Декларація про початок 
виконання будівельних робіт від 31 травня 2012 року, зареєстрована Інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області 12.06.2012 р. за № 
ЛВ08312096110 та Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської Ради 07.06.2012 р. за № 
5-6694. 

Договору генерального підряду № 25/05-12  від 25.05.2012 р. з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Галицька будівельна гільдія» (код ЄДРПОУ 37831898), що 
має Ліцензію з будівельної діяльності серії АЕ  № 182873 від 31.01.2013 р. Строк дії ліцензії 
по 26.10.2014 р. 

Проектна документація розроблена Генеральним проектувальником ТзОВ «Українська 
академія дизайну» (код ЄДРПОУ 31290648 ліцензія серія АД № 031364 від 29.02.2012 р.) і 



  

 

погоджена Експертним звітом, щодо розгляду проектної документації (позитивний) 
робочого проекту, ДП «Спеціалізована державна експертна організація-центральна служба 
української державної будівельної експертизи» Філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у 
Львівській області за № 14-01545-12 від 31.05.2012 р. Зведений кошторисний розрахунок 
вартості будівництва затверджений наказом директора ТзОВ «Будівельна компанія «Нове 
місто» №03/02 від 10.04.2012 р. Проектна документація затверджена наказом директора 
ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто» №05 від 31.05.2012 р. 

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, у повному обсязі спрямовуються на 
фінансування робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові. 

Для передачі у власність власникам облігації відповідних площ передбачається: 
Загальна площа квартир – 3 648  кв.м. Емітенту належить 100% загальної площі квартир. 

Погашення облігацій буде здійснюватись за рахунок новозбудованих квадратних 
метрів, шляхом передачі у власність власникам облігацій відповідної загальної площі 
квартир в багатоквартирному житловому будинку з вбудованими офісними приміщеннями 
і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові. 

Дохід за облігаціями не нараховується, оскільки емітуються цільові облігації. 
 
3.5. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску 
облігацій, для покриття його збитків: 

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, 
для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття  своїх  
збитків від господарської діяльності. 
 
3.6.Права, що надаються власникам облігацій 

Власники облігацій мають право: 
- продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку, з 

урахуванням особливостей встановлених в проспекті емісії облігацій; 

- при погашенні облігацій набувати право власності на відповідну кількість квадратних 
метрів загальної площі квартир площі у багатоквартирному житловому будинку з 
вбудованими офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 
у м. Львові. Згідно умов випуску: Одна облігація Серії І дає право на отримання у власність 
0,01 (однієї сотої) кв.м загальної площі квартири у багатоквартирному житловому будинку з 
вбудованими офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 
у м. Львові.;  

- проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству 
України та передбачені Проспектом емісії облігацій. 

- викуп облігацій в термін обігу у власників облігацій за їх вимогою при наявності згоди 
Емітента. 

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, 
найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або 
останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації): 

Визначення кредитного рейтингу проводило ТОВ «Кредит-Рейтинг». Рішенням 
№11610/1-N/CIR-13/NVMS 003-001 від 19.07.2013 р. визначено рівень кредитного рейтингу 
боргового інструменту (емісія облігацій), що становить uaB+, прогноз кредитного рейтингу -
стабільний. 
3.8. Порядок розміщення облігацій:  



  

 

3.8.1. Емітент буде проводити відкрите (публічне) розміщення облігацій через 
організатора торгівлі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою: 01601, Київ, вул. 
Шовковична, 42/44, БЦ «Горизонт», 6 пов.  

Розміщення облігацій  на організаторі торгівлі(фондовій біржі) згідно з Правилами ПАТ 
«ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» проводиться без додержання при розрахунках принципу 
«поставка цінних паперів проти оплати» та відповідно до правил ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА 
ПФТС»,затверджених Біржовою Радою та зареєстрованих НКЦПФР №704 від 22.05.2012 р., 
а також у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Початок первинного розміщення облігацій: 

Серія І : дата початку укладання договорів з першими власниками – «13» грудня 2013 року 
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками – «25» березня 2014  року 

(включно) 
 
3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:  
Загальні збори учасників Емітента мають право прийняти рішення про дострокове 

закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій у випадку повного 
розміщення облігацій, до закінчення терміну укладання договорів з першими власниками 
та затверджують звіт про результати розміщення облігацій та результати укладання 
договорів з першими власниками, результати розміщення облігацій. Укладання  договорів 
з першими власниками достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу 
емісії та повної оплати облігацій. Прийняте рішення про дострокове завершення укладання 
договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення облігацій, 
результатів укладання договорів з першими власниками та затвердження звіту про 
результати розміщення облігацій Емітент має право достроково подати для реєстрації до 
НКЦПРФ звіт про результати розміщення облігацій. 

 
3.8.3. Емітент прийняв рішення не залучати андеррайтера до відкритого (публічного) 

розміщення облігацій. 
3.8.4. Інформація про організаторів торгівлі через яких буде здійснюватись 

розміщення облігацій: 
Публічне акціонерне товариство  "Фондова біржа ПФТС" 
Місцезнаходження: 01004, Київ, вул. Шовковична, 42/44,  
Тел. (044) 277-50-00 Факс (044) 277-50-01 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців: 03.11.2008 р. № 1 070 145 0000 035024, зареєстрована Голосіївською 
районною в місті Києві Державною адміністрацією. 

Ліцензія національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому 
ринку серія АД № 034421 , дата видачі ліцензії 11.06.2012 р. 

 
3.8.5. Порядок оплати облігацій:  
Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими 

власниками за номінальною вартістю в національній валюті України - гривні: 
Серія І – 54,76 грн., за 1 штуку, загальна сума -  19 976 448,00 грн. 

Запланований обсяг (розміщення) облігацій укладання договорів з першими власниками - 
100%. У разі (розміщення облігацій) укладання договорів з першими власниками в неповному 
обсязі порівняно з запланованим, випуск облігацій є таким що відбувся.  

Ціна розміщення не може бути меншою за номінальну вартість облігацій. Оплата за 
придбані облігації здійснюється у національній валюті України - гривні, юридичними 



  

 

особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та 
обов’язкових платежів, фізичними особами  - за рахунок власних коштів. Під час 
(розміщення облігацій) укладання договорів з першими власниками Покупець укладає на 
біржі біржові контракти. 

Оплата за придбані облігації в термін укладання договорів з першими власниками 
здійснюється згідно укладеного біржового контракту (договору купівлі-продажу ЦП) шляхом 
перерахування повної вартості облігацій на рахунок Емітента №26007310008401 в Філія АБ 
«Південний» Львів МФО 385532, ЄДРПОУ 30994450. Термін оплати облігацій встановлюється 
відповідно до умов біржового контракту(договору купівлі-продажу ЦП), але не може бути 
більшим ніж термін укладання договорів з першими власниками облігацій. У випадку зміни 
зазначених банківських реквізитів Емітент публікує повідомлення про це в тих же друкованих 
виданнях, де було опубліковано Проспект емісії. Для здійснення операцій з облігаціями 
Покупець повинен відкрити рахунок в цінних паперах у обраного ним зберігача.  

Після оплати облігацій в термін, встановлений біржовим контрактом на придбання 
облігацій, Емітент перераховує на рахунок у цінних паперах Покупцю або належним чином 
уповноваженій особі Покупця облігацій у кількості, встановленій біржовим контрактом. 
Право власності на придбанні облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його 
рахунок у цінних паперах у зберігача. 

 
3.9. Особливі умови: 
З метою захисту прав власника облігацій та можливості безперешкодного виконання 

Емітентом своїх зобов’язань щодо погашення випущених облігацій, потенційний власник 
облігацій здійснює вибір квартири, Емітент визначає необхідну кількість цінних паперів, яка 
відповідає загальній площі обраного приміщення, та сторони укладають договір 
резервування. Після набуття покупцем прав власності на облігації  договір резервування 
набирає чинності. 

Договір резервування визначає конкретне приміщення, що буде передане власнику 
облігацій при погашенні, необхідну кількість облігацій та умови передачі у власність 
обраного приміщення. 

У випадку придбання цінних паперів на вторинному ринку власник облігацій 
звертається до Емітента для переоформлення договору резервування. 

Договір резервування є дійсним за наявності на рахунку в цінних паперах власника 
відповідної кількості облігацій. 

Після придбання облігацій власник набуває прав та обов’язків, що передбачені 
Проспектом емісії облігацій. 

Додаткову інформацію щодо планування приміщень, порядку передачі у власність 
житла та іншу інформацію, що стосується випуску, обігу та погашенню облігацій можна 
отримати за адресою Емітента ТзОВ «Будівельна комісія «Нове місто» : 79008 м. Львів вул. 
Валова 3/2  тел/факс +38032-242-26-86; +38032-242-26-87. 

 
3.10. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом 

облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює 
викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого 
викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації 
можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу: 

Облігації вільно обертаються на території України протягом усього терміну їх обігу. 
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, 
без будь-яких обмежень у відповідності до чинного законодавства України.  

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у обраного 
власником зберігача та в депозитарії ПАТ «НДУ». Право власності на облігації власник 



  

 

набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах та 
підтверджується випискою зберігача з цього рахунку. 

Після купівлі-продажу пакету облігацій серії І, на вторинному ринку новий власник 
повинен переоформити у Емітента договір резервування, при цьому попередній власник 
пакету облігацій серії І втрачає право на отримання відповідних площ.  

В період обігу облігацій передбачається можливість викупу у власників облігацій за їх 
вимогою при наявності згоди Емітента., Про прийняття рішення про можливість викупу 
облігацій у власників облігацій за їх вимогою, Емітент публікує повідомлення у тому самому 
офіційному друкованому виданні НКЦПФР, у якому був опублікований Проспект емісії цих 
облігацій не менш як за 60 днів до проведення викупу. 

 У цьому випадку Емітент здійснює викуп облігацій ТзОВ «Будівельна компанія «Нове 
місто» серії І за їх номінальною вартістю. Даний викуп здійснюється на підставі поданої 
власником письмової заяви. Протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заяви, 
Емітент при умові його згоди, укладає договір купівлі-продажу облігацій при умові 
виконання вищевказаних умов. Строки та умови передачі облігацій, а також строк оплати 
визначаються умовами договору купівлі-продажу. 

Обіг облігацій починається на наступний день після реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.  

 
Термін закінчення обігу облігацій:   Серія І – по  „30” листопада 2014  року (включно) 
 
3.11. Порядок погашення облігацій. 
 
3.11.1.  Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій: 
Погашення облігацій буде здійснюватись за адресою м. Львів вул. Валова, буд.3 кв. 2, 

тел/факс +38032-242-26-86 ; +38032-242-26-87. 
У випадку зміни зазначеної адреси Емітент публікує повідомлення про це в тих же 

друкованих виданнях, де було опубліковано Проспект емісії. 
Погашення буде відбуватися:     Серія І – з  „ 01” грудня  2014 року по „31” травня 2015  року  

 
3.11.2 Умови та порядок надання товарів за облігаціями.  
Погашення облігацій відбувається на підставі реєстру власників облігацій Емітента, що 

складається депозитарієм ПАТ “НДУ”. Зведений обліковий реєстр складається на кінець 
операційного дня, що передує даті погашення облігацій, та надається на дату початку 
погашення облігацій. 

Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за 
законодавством України, погашення облігацій починається у перший наступний робочий 
день та триває до дати закінчення погашення облігацій. 

Одна облігація Серії І дає право на отримання у власність 0,01 (однієї сотої) кв.м 
загальної площі квартири у багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 
офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 у м. Львові.  

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників 
облігацій Емітента, що складається депозитарієм ПАТ “НДУ”. Зведений обліковий реєстр 
складається на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій, та надається 
на дату початку погашення облігацій. 

Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за 
законодавством України, погашення облігацій починається у перший наступний робочий 
день. 



  

 

Всі витрати пов’язані з оформлення права власності на нерухомість несе власник 
облігацій. Умовою передачі нерухомості є пред’явлення до погашення відповідної кількості 
облігацій та наявності договору резервування. Виконання сторонами своїх зобов‘язань 
оформлюється актом. 

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов’язаний: 
- надати документи, що посвідчують його особу (паспорт, ідентифікаційний код – для 

фізичної особи; свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з ЄДР, довідку з ЄДРПОУ, 
довідку 4-ОПП – для юридичної особи); 

- надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені 
юридичної або фізичної особи;  

- перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в 
депозитарії; 

- надати дійсний договір резервування; 
- на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії, необхідні 

для оформлення права власності на приміщення. 
Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що 

надаються Емітенту. 
При погашенні облігацій слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного кодексу 

України приміщення є неподільна річ, тому, для безперешкодного отримання у власність 
вибраного за договором резервування приміщення, необхідно мати у власності необхідну 
кількість облігацій. 

Конкретне приміщення, що передається власнику визначається тільки дійсним 
договором резервування укладеним з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного 
договору Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину 
приміщення у спільну часткову власність) відповідно до кількості облігацій пред’явлених до 
погашення. 

У випадку перерахування кількості облігацій, що не відповідає дійсному договору 
резервування Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину 
приміщення у спільну часткову власність), відповідно до кількості облігацій, пред’явлених 
до погашення.  

У разі відсутності у власника облігацій договору резервування при пред’явленні 
облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд  визначити об’єкт нерухомості 
незакріплений за іншою особою відповідно до кількості облігацій та передати у власність 
власнику облігацій, як виконання зобов’язань Емітента.  

У випадку, коли після проведення обмірів БТІ, загальна площа обраного приміщення 
відрізняється від проектної площі розрахунки між Емітентом та власником облігацій 
провадяться за номінальною вартістю облігацій, якщо інше не передбачено у Договорі 
резервування. Якщо відхилення від проектної площі виникло внаслідок перепланування 
приміщення з ініціативи власника облігацій коригування розрахунків не провадиться. 

 
3.11.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) 

облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом 
дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути 
пред'явлені для дострокового погашення. 

В разі дострокового вводу в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими офісними приміщеннями і підземними автостоянками на вул. Лисенка, 16,20 
у м. Львові, Загальні збори учасників Емітента приймають рішення про дострокове 
погашення облігацій. Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників облігацій 
про дострокове введення в експлуатацію об’єкту будівництва та про дострокове погашення 
облігацій  не пізніше десяти календарних днів до дати початку дострокового погашення.  



  

 

Відомості про дострокове погашення публікуються Емітентом в офіційному виданні в 
якому буде опубліковано Проспект емісії облігацій та особисто кожного власника шляхом 
направлення рекомендованого листа. У будь-якому випадку кінцевий термін пред’явлення 
випуску облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. 

Послідовність дій Емітента та власників при достроковому погашенню облігацій такі ж 
самі, як при запланованому погашенні облігацій. 

 
3.11.4. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі 

оголошення ним дефолту:  
У разі неспроможності Емітента погасити облігації в термін та строки передбачені 

Проспектом емісії, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність в офіційному 
виданні в якому буде опубліковано Проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) 
календарних днів до початку строку погашення облігацій. 

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 
застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника та визнання його банкрутом». В цьому випадку виконання зобов’язань Емітента 
перед власниками облігацій щодо виплати номінальної вартості облігацій здійснюється 
Страховиком ПрАТ „СТРАХОВА КОМПАНІЯ„ЕЙЕМДЖИ ГРУП”.  
 

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій: 
Емітентом було здійснено випуск іменних цільових забезпечених облігацій: 

-  серії А Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
728/2/08, дата реєстрації 12.09.2008р, дата видачі ДКЦПФР 21.10.2008 р.;  1 017 000 (один 
мільйон сімнадцять тисяч) штук,  загальною номінальною вартістю 43 659 810,00 (Сорок три 
мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот десять грн.00 коп. ), розміщені повністю, 
перебували в обігу з 22.10.2008 р. до 22 лютого 2013 року, запланований термін погашення з 
23 лютого 2013 року  до 23 серпня  2013 року. 

- серії В Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
729/2/08, дата реєстрації 12.09.2008р, дата видачі ДКЦПФР 21.10.2008 р.; 117 400 (Сто 
сімнадцять тисяч чотириста) штук, загальною номінальною вартістю  5 039 982,00 (П'ять 
мiльйонiв тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят двi грн. 00 коп.), розміщені повністю, 
перебували в обігу з 22.10.2008 р. до 22 лютого 2013 року, запланований термін погашення з 
23 лютого 2013 року  до 23 серпня  2013 року. 

- серії С Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
730/2/08, дата реєстрації 12.09.2008р, дата видачі ДКЦПФР 21.10.2008 р.; 41 600 (сорок одна 
тисяча шістсот) штук, загальною номінальною вартістю 1 050 400,00 (Один мільйон п’ятдесят 
тисяч чотириста грн.  00 коп.), розміщені повністю, перебували в обігу з 22.10.2008 р. до 22 
лютого 2013 року, запланований термін погашення з 23 лютого 2013 року  до 23 серпня  2013 
року;  

- серії D Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
198/2/12, дата реєстрації 01.08.2012р, дата видачі НКЦПФР 10.09.2012 р.; 564 372 (п’ятсот 
шістдесят чотири тисячі триста сімдесят дві )штуки, загальною номінальною вартістю  
25 735 363,20 (Двадцять п'ять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три грн. 
20 коп.), перебувають в обігу з 11.09.2012 р. по  „24” грудня 2015  року (включно), 
запланований термін погашення з „ 25” грудня  2015 року до „25” грудня 2016  року;  

- серії Е Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
199/2/12, дата реєстрації 01.08.2012р, дата видачі НКЦПФР 26.03.2013 р.; 564 371 (п’ятсот 
шістдесят чотири тисячі триста сімдесят одна) штука, загальною номінальною вартістю  



  

 

25 735 317,60 (Двадцять п'ять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч триста сімнадцять грн. 60 
коп.), перебувають в обігу з 27.03.2013 р. по  „24” грудня 2015  року (включно), запланований 
термін погашення з „ 25” грудня  2015 року до „25” грудня 2016  року; 

- серії F Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
200/2/12, дата реєстрації 01.08.2012р, дата видачі НКЦПФР 22.10.2012 р.; 58 497  (п'ятдесят 
вісім тисяч чотириста дев'яносто сім) штук, загальною номінальною вартістю  2 661 613,50 
(Два мільйона шістсот шістдесят одна тисяча шістсот тринадцять грн. 50 коп.), перебувають в 
обігу з 23.10.2012 р. по  „24” грудня 2015  року (включно), запланований термін погашення з „ 
25” грудня  2015 року до „25” грудня 2016  року; 

- серії G Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
201/2/12, дата реєстрації 01.08.2012р, дата видачі НКЦПФР 04.03.2013 р.; 58 497  (п'ятдесят 
вісім тисяч чотириста дев'яносто сім) штук, загальною номінальною вартістю  2 661 613,50 
(Два мільйона шістсот шістдесят одна тисяча шістсот тринадцять грн. 50 коп.), перебувають в 
обігу з 05.03.2013 р. по  „24” грудня 2015  року (включно), запланований термін погашення з „ 
25” грудня  2015 року до „25” грудня 2016  року; 

- серії Н Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств Реєстраційний № 
202/2/12, дата реєстрації 01.08.2012р, дата видачі НКЦПФР 04.03.2013 р.; 44 (сорок чотири) 
штуки, загальною номінальною вартістю  1 760 000,00 (Один мільйон сімсот шістдесят тисяч 
грн. 00 коп.), перебувають в обігу з 05.03.2013 р. по  „24” грудня 2015  року (включно), 
запланований термін погашення з „ 25” грудня  2015 року до „25” грудня 2016  року. 

5. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %: 

 частка Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«Скриня» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія управління активами 
«Приват Капітал» становить 10,22 % (десять цілих двадцять дві сотих відсотка) Статутного 
капіталу Товариства; 

 частка Власюка Павла Миколайовича становить 22,27% (двадцять два цілих двадцять 
сім сотих  відсотка) Статутного капіталу Товариства; 

 частка Добощак Ірини Ігорівни становить 10,75% (десять цілих сімдесят п’ять сотих 
відсотка) Статутного капіталу Товариства; 

 частка Матківського Володимира Богдановича становить 46,77% (сорок шість цілих 
сімдесят сім сотих  відсотка ) Статутного капіталу Товариства. 

5.1. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів 
виконавчого органу цього емітента. 

 частка директора Власюка Павла Миколайовича становить 22,27% (двадцять два цілих 
двадцять сім сотих  відсотка) Статутного капіталу Товариства; 

 

6. Відомості про Депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про 
обслуговування емісії: 

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" , код 
ЄДРПОУ 30370711. 
Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3,  тел./факс: (044) 279-
65-40, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарну 
діяльність депозитарію цінних паперів: серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 



  

 

19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.,  
Дата та місце державної реєстрації: 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655 
зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. 

7. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: 

7.1.Директор Власюк Павло Миколайович, резидент України, тел.  (+38032)242-26-86 
7.2.Головний бухгалтер Добощак Ірина Ігорівна, резидент України, тел.(+380032)242-26-87 
7.3. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму) : 

Господарське товариство з обмеженою відповідальністю, аудиторська фірма 
«УкрЗахідАудит», код з ЄДРПОУ 20833340. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 
від 26.01.2001р., термін дії до 30.11.2015 р. 

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпаркіська, 172 кв. 52. Телефон (факс): 
тел.(+38032) 225-68-70, факс (+38032) 225-68-80, E-mail: UkrZahidAudyt@mail.lviv.ua. 
Офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua.  

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0097, відповідно до рішення АПУ 
від 27.01.2011 р. № 227/4. Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській 
перевірці – номер, серія, дата видачі та термін дії Сертифіката аудитора: аудитор 
Литвиненко Наталія Олександрівна, сертифікат серії А № 005079, виданий 30.01.2002 р., 
термін дії до 30.01.2016 р. 

8. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або 
продаються цінні папери цього емітента.  

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206, Місцезнаходження: 01004, Київ, вул. 
Шовковична, 42/44, Тел. (044) 277-50-00 Факс (044) 277-50-01 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців: 03.11.2008 р. № 1 070 145 0000 035024. 

Ліцензія національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому 
ринку серія АД № 034421 , дата видачі ліцензії 11.06.2012 р. 
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9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені 
облігації емітента.  

Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до 
лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами. 

 
 
 
 
 
- Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу. 
 
Особи, що підписали Проспект емісії облігацій ТзОВ  «Будівельна компанія «Нове 

місто», тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а 
аудитор - достовірність перевірених ним відомостей. 

 
 
 
 
 

Директор ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто»                                          Власюк П.М. 

 

Головний бухгалтер ТзОВ «Будівельна компанія «Нове місто»                             Добощак І.І. 

 

Генеральний директор, Господарського товариства 

 з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма  

«УкрЗахідАудит», аудитор (сертифікат серії А № 003519)                                   В. О. Озеран 

 

 


