
 
Пiдтверджую iдентичнiсть електронної та паперової форм iнформацiї, що подається до Комiсiї, та достовiрнiсть iнформацiї, наданої для розкриття в загальнодоступнiй 
iнформацiйнiй базi даних Комiсiї. 

голова правлiння       Кушнiров Леонiд Аронович 

(посада)   (пiдпис)   (прiзвище та iнiцiали керiвника) 

М.П. 
29.04.2015 

(дата) 

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2014 рiк 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i 
конструкторсько-технологiчний iнститут "Укрстальпроект" 

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 01417802 

1.4. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська, Кiровський, 49038, м.Днiпропетровськ, Пастера, будинок 
10 

1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента (056) 7782817 (056) 374-40-34 

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента zao@ukrstalproekt.dp.ua 

 



 
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 
  (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ УКРАЇНИ №75   27.04.2015 
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ukrstalproekt.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2015 
  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Основнi вiдомостi про емiтента 

1. Повне найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут 
"Укрстальпроект" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
А00 № 772854 
3. Дата проведення державної реєстрації 
07.06.1996 
4. Територія (область) 
Дніпропетровська 



 
Данi про дату та мiсце оприлюднення рiчної iнформацiї 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015 
  (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у БЮЛЕТЕНЬ. ЦIННI ПАПЕРИ УКРАЇНИ №75   27.04.2015 
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ukrstalproekt.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2015 
  (адреса сторінки)   (дата) 

 

Основнi вiдомостi про емiтента 

1. Повне найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Український акцiонерний проектний i конструкторсько-технологiчний iнститут 
"Укрстальпроект" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
А00 № 772854 
3. Дата проведення державної реєстрації 
07.06.1996 
4. Територія (область) 
Дніпропетровська 

 
5. Статутний капітал (грн) 
10 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 
0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) 
акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
37 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
72.19 Дослiдження i експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 
10. Органи управління підприємства 
Органи управлiння пiдприємством:Загальнi збори. 1.Правлiння, 2.Наглядова рада. 3.Ревiзiйна комiсiя. Склад, 
компетенцiя i функцiї органiв управлiння визначенi Статутом Товариства, Положенням про правлiння, Положенням про 
наглядову раду, Положенням про ревiзiйну комiсiю. 
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
2) МФО банку 
305299 
3) поточний рахунок 
26007121036001 



 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 
не має 
5) МФО банку 
не має 
6) поточний рахунок 
не має 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших 
природничих i технiчних наук 555570 05.10.2010 

Мiнiстерство 
регiонального 
розвитку та 
будiвництва 
України 
ДЕРЖАВНА 
АРХIТЕКТУРНО-
БУДIВЕЛЬНА 
IНСПЕКЦ 

05.10.2015 

Опис Буде продовжено 
  



 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 
не має 
5) МФО банку 
не має 
6) поточний рахунок 
не має 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших 
природничих i технiчних наук 555570 05.10.2010 

Мiнiстерство 
регiонального 
розвитку та 
будiвництва 
України 
ДЕРЖАВНА 
АРХIТЕКТУРНО-
БУДIВЕЛЬНА 
IНСПЕКЦ 

05.10.2015 

Опис Буде продовжено 
  

 
 

Інформацiя про посадових осiб емiтента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 
голова правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кушнiров Леонiд Аронович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АК 909421 Бабушкiнським РУГУ МВС України 
4) рік народження** 
1941 
5) освіта** 
Вища 
6) стаж роботи (років)** 
56 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
АТЗТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний iнженер. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2014 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Змiн у персональному складi не 
вiдбувалось. Непогашеної скудимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади на будь-яких iнших 



 
пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними 
документами Товариства. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
член правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Говоруха Анастасiя Миколаївн 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ 786921 28.08.2001 РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1950 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
48 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - Днiпропетровський дитячий Будинок моделей, головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обран заступником голови правлiння 
на три роки. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої 
винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. 



 
пiдприємствах не обiймає. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними 
документами Товариства. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
член правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Говоруха Анастасiя Миколаївн 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ 786921 28.08.2001 РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1950 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
48 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - Днiпропетровський дитячий Будинок моделей, головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обран заступником голови правлiння 
на три роки. Непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої 
винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства. 

 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
член правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кедич Олексiй Григорович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 732352 28.08.2001 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1952 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
3 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
22.04.2015 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбачено Статутом Товариства . Обран членом правлiння на три 
роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює головним спецiалiстом вiддiлу 
комплексного проектування ПрАТ "УАПКТI "укрстальпроект". Розголошення розмiру виплаченої винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Мацак Володимир Степанович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 577067 09.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1958 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
36 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ КБ Приватбанк. Зав регiональним вiддiленням. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Обран головою наглядової ради на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада 
Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Мацак Володимир Степанович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 577067 09.04.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1958 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
36 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПАТ КБ Приватбанк. Зав регiональним вiддiленням. 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Обран головою наглядової ради на 
три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами товариства. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 
1) посада 
член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Коваленко Любов Дмитрiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ 884106 23.04.2002 Жовтневим РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1958 
5) освіта** 
середньотехнiчна 
6) стаж роботи (років)** 
38 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Iнспектор по кадрах ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки посадової особи передбаченi Статутом Товариства та " Положенням про наглядову раду" . 
Обрана членом наглядової ради (заступником голови наглядої ради) на три роки Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Працює завiдоючою сектором iнформацiї в ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект". 
Розголошення розмiру виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 



 
1) посада 
член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Канiковский Микола Данилович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ 386482 14.05.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1929 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
58 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний технолог 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обраний членом наглядової ради на три роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 
 



 
1) посада 
член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Канiковский Микола Данилович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ 386482 14.05.2001 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1929 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
58 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", головний технолог 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження посадової особи передбаченi Статутом Товариства. Обраний членом наглядової ради на три роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 
 

 
1) посада 
Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Лозовий Анатолiй Петрович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АН 613119 23.07.2007 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1951 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
46 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" - головний iнженер проекту 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повновадення голови ревiзiйної комiсiї передбаченi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю" 
Обраний головою ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за кориливi та посадовi злочини не має. 
Розголошення розмiру винаголоди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 
 



 
1) посада 
член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Бичковська Людмила Василiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 601861 23.07.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1964 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
30 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" . бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження передбаченi Статутом Товариства та 2Положенням про ревiзiйну комiсiю", Обрана членом ревiзiйної 
комiсiї на три роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 



 
1) посада 
член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Бичковська Людмила Василiвна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 601861 23.07.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1964 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
30 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" . бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження передбаченi Статутом Товариства та 2Положенням про ревiзiйну комiсiю", Обрана членом ревiзiйної 
комiсiї на три роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення розмiру виплаченої винагороди не 
передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 

 
1) посада 
член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Степанова Людмила Олексiївна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 492856 18.03.1997 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
4) рік народження** 
1949 
5) освіта** 
вища 
6) стаж роботи (років)** 
0 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попередня посада - ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект", оператор ПК 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
26.02.2014 01.03.2017 
9) Опис 
Повноваження та обов"язки передбаченi Статутом товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". Обрана членом 
ревiзiйної комiсiї на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розголошення 
виплаченої винагороди не передбачено внутрiшнiми нормативними документами. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
 



 
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 
особи або 

повне 
найменуванн
я юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)* або код за 

ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прост
і 

іменні 

прості на 
пред'явник

а 
привілейован

і іменні 
привілейован

і на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

голова 
правлiння 

Кушнiров 
Леонiд 
Аронович 

АК 909421 
13.04.2000 
Бабушкiнським РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

81 4 81 0 0 0 

член 
правлiння 
(заступник 
голови 
правлiння) 

Говоруха 
Анастасiя 
Миколаївна 

АМ 786921 
28.08.2001 53 3 53 0 0 0 

член 
правлiння 

Кедич Олексiй 
Григорович 

АЕ 732352 
09.07.1997 Амур-
Нижньоднiпровськи
й РВ УМВС України 
в Днiпропетровськiй 

0 0 0 0 0 0 



 
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 
особи або 

повне 
найменуванн
я юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 
видав)* або код за 

ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прост
і 

іменні 

прості на 
пред'явник

а 
привілейован

і іменні 
привілейован

і на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

голова 
правлiння 

Кушнiров 
Леонiд 
Аронович 

АК 909421 
13.04.2000 
Бабушкiнським РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

81 4 81 0 0 0 

член 
правлiння 
(заступник 
голови 
правлiння) 

Говоруха 
Анастасiя 
Миколаївна 

АМ 786921 
28.08.2001 53 3 53 0 0 0 

член 
правлiння 

Кедич Олексiй 
Григорович 

АЕ 732352 
09.07.1997 Амур-
Нижньоднiпровськи
й РВ УМВС України 
в Днiпропетровськiй 

0 0 0 0 0 0 

 
обл. 

Голова 
наглядово
ї ради 

Мацак 
Володимир 
Степанович 

АЕ 577067 
09.07.1997 
Жовтневим РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

0 0 0 0 0 0 

член 
наглядово
ї ради 

Канцелярист 
Тамара 
Павловна 

АК 694301 
11.07.2002 
Жовтневим РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

14 1 14 0 0 0 

член 
наглядово
ї ради 

Канiковський 
Микола 
Данилович 

АМ 168709 
14.05.2001 
Бабушкiнським РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

14 1 14 0 0 0 

голова 
ревiзiйної 
комiсiї 

Лозовий 
Анатолiй 
Петрович 

АН 613119 
23.07.2007 
Жовтневим РВ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

24 1.25 24 0 0 0 

член 
ревiзiйної 

Бичковська 
Людмiла 

АЕ 601861 
14.04.1997 33 1.7 33 0 0 0 



 
комiсiї Василiвна Ленiнським РВ 

УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

член 
ревiзiйної 
комiсiї 

Степанова 
Людмила 
Олексiївна 

АЕ 492856 
18.03.1997 
Красногвардiйським 
РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

15 0.7 15 0 0 0 

Усього 234 12.3 234 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
комiсiї Василiвна Ленiнським РВ 

УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

член 
ревiзiйної 
комiсiї 

Степанова 
Людмила 
Олексiївна 

АЕ 492856 
18.03.1997 
Красногвардiйським 
РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

15 0.7 15 0 0 0 

Усього 234 12.3 234 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПО

У 
Місцезнаходженн

я 
Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 
прост

і 
іменн

і 

прості на 
пред'явник

а 
привілейова

ні іменні 
привілейова

ні на 
пред'явника 

БIОПТIМА ЛIМIТЕД 119383 

49094 Кiпр 
Дніпропетровська 
Кiпр Nikosia 
KENNEDI.70 
PAPABASILIOU.2-
ND FLOOR 
P.C.1076 

416 21.84 416 0 0 0 

ДIВОНЕНТЕРПРАЙЗЕ
С ЛIМIТЕД 52557 

49094 Белiз 
Дніпропетровська 
Белiз,35 Белiз 
Сiтi,35 Баррак 
Роуд 

383 20.10 383 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав 
паспорт** 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 
прост

і 
іменн

і 

прості на 
пред'явник

а 
привілейова

ні іменні 
привілейова

ні на 
пред'явника 

Усього 799 41.93 799 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково. 

 

Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
X  

Дата 
проведення 26.02.2014 

Кворум 
зборів** 75.8 

Опис 
Черга денна загальних зборiв: 1.Звiт правлiння про роботу ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" у 2013 
роцi, затвердження показникiв роботи у 2013 роцi i фiнансової частини бiзнес-плану на 2014 рiк. 2.Звiт 
наглядової ради 3.Звiт ревiзiйної комiсiї. 4.Вибори нового складу правлiння , наглядової ради, 
ревiзiйної комiсiї. Всi питання розглянутi i прийнятi. 

 



 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав 
паспорт** 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 
прост

і 
іменн

і 

прості на 
пред'явник

а 
привілейова

ні іменні 
привілейова

ні на 
пред'явника 

Усього 799 41.93 799 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково. 

 

Інформацiя про загальнi збори акцiонерiв 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
X  

Дата 
проведення 26.02.2014 

Кворум 
зборів** 75.8 

Опис 
Черга денна загальних зборiв: 1.Звiт правлiння про роботу ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" у 2013 
роцi, затвердження показникiв роботи у 2013 роцi i фiнансової частини бiзнес-плану на 2014 рiк. 2.Звiт 
наглядової ради 3.Звiт ревiзiйної комiсiї. 4.Вибори нового складу правлiння , наглядової ради, 
ревiзiйної комiсiї. Всi питання розглянутi i прийнятi. 

 

 
Вiдомостi про цiннi папери емiтента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстра

ції 
випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстрац

ію 
випуску 

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 
Тип цінного 

паперу 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номіналь
на 

вартість 
акцій 
(грн) 

Кількіс
ть 

акцій 
(штук) 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутно

му 
капіталі 

(у 
відсотка

х) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.04.20
10 88/04/1/10 

Днiпропетровс
ьке 
територiальне 
управлiння 
Нацiональної 
комiсiї по 
цiнних 
паперах та 
фондового 
ринку 

UA 
40000066500 

Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумента
рні іменні 5.25 1905 10001.25 100 

Опис 
Приватне акцiонерне товариство ПрАТ "УАПКТI "Укрстальпроект" не є учасником нi на внутрiшнiх, 
нi на зовнiшнiх ринках, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами i не приймає участi у 
лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, додаткових емiсiй не було 

  

 



 
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента 

- Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 2219 2110 0 0 0 0 

будівлі та споруди 1694 1611 0 0 0 0 
машини та 
обладнання 444 430 0 0 0 0 

транспортні засоби 50 43 0 0 0 0 
інші 31 26 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 2219 2110 0 0 0 0 



 
Інформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента 

- Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 2219 2110 0 0 0 0 

будівлі та споруди 1694 1611 0 0 0 0 
машини та 
обладнання 444 430 0 0 0 0 

транспортні засоби 50 43 0 0 0 0 
інші 31 26 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 2219 2110 0 0 0 0 

 
Опис Протягом 2014 року придбано основних засобiв на 2.0тис.грн.(машини та обладнання на 

2.0тис.грн.) Амортизацiя нараховується прамолiнiйним мотодом. За 2014 рiк нараховано 
амортизацiї 113.34тис.грн. i станом на 31.12.14. складає 2110.1тис.грн. У 2014 роцi вибуло 
основних засобi на 7.0тис.грн. (машини та обладнання), переданих у заставу та таких щодо 
обмеження прав власностi не має. Використовуються за призначенням. Ступiнь зносу на 
31.12.2014 року становить 49.95%. Ступiнь використання 100%. Будинки та споруди - первiсна 
вартiсть - 3823.8тис.грн., знос- 2213.0тис.грн., ступiнь зносу-57.9%. Машини та обладнання - 
первiсна вартiсть 589.0тис.грн., знос - 159.0тис.грн., ступiнь зносу - 26.9%. 
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 184.0тис.грн., знос-141.0тис.грн., ступiнь зносу - 76.6%. 
Iншi засоби: первiсна вартiсть-82.0тис.грн., знос - 56.0тис.грн., ступiнь зносу -58.3%. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн) 3547 3545 

Статутний капітал (тис. 
грн.) 10.00 10.00 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн) 10.00 10.00 

Опис 1. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: АКТИВИ Код рядка 
попереднiй перiод. Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 2219 2110 Довгостроковi 
фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються в капiталi iнших пiдприємств 040 1 1 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 160 553 339 Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 210 39 76. Грошовi кошти та їх еквiваленти 230 1258 1888. Iншi оборотнi 
активи 250 1 2. Активи , усього 4072 4415. 



 
Висновок Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiонерного тоiвриства, вiльного вiд боргових 

зобов"язань . Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його 
зобов"язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методичних 
рекомкндацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.112004р.) Розрахункова вартiсть чистих активiв 
(3547 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 
Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного 
капiталу на кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:   
Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   
за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами 
(у тому числі за похідними 

X 0 X X 



 
Висновок Чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна акцiонерного тоiвриства, вiльного вiд боргових 

зобов"язань . Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його 
зобов"язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методичних 
рекомкндацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.112004р.) Розрахункова вартiсть чистих активiв 
(3547 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (10тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 
Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного 
капiталу на кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:   
Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   
за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами 
(у тому числі за похідними 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 121 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 747 X X 
Усього зобов'язань X 868 X X 
Опис: Зобов"язання: поточнi зобов"язання за розрахунками (одержанi аванси) - 259.0тис.грн.; 

поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом - 121.0тис.грн.; з оплати працi - 
168.0тис.грн.; за розрахунками з учасниками - 313.0тис.грн.; iншi поточнi зобов"язання - 
7.0тис.грн. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний вид 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проектна 
документацiя - 2806 100 - 2806 100 

 
- Рiчна фiнансова звiтнiсть 



 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р. 
 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 2219 2110 0 



 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р. 
 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 2219 2110 0 

 
первісна вартість 1011 4684 4679 0 

знос 1012 2465 2569 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 1 1 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 



 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 2220 2111 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 553 339 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 



 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 2220 2111 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 553 339 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
0 

 
0 

 
з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 39 76 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1258 1888 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 1258 1888 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 1 0 

Усього за розділом II 1195 1852 2304 0 

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

Баланс 1300 4072 4415 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 10 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 



 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 1 0 

Усього за розділом II 1195 1852 2304 0 

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

Баланс 1300 4072 4415 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 10 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

 
Додатковий капітал 1410 3463 3465 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 69 69 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 3 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 3545 3547 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 



 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

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

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

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 



 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

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

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

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

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

 
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 15 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 97 121 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 33 70 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 168 0 

за одержаними авансами 1635 95 259 0 

за розрахунками з учасниками 1640 312 313 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 



 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 8 7 0 

Усього за розділом IІІ 1695 527 868 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0 

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

Баланс 1900 4072 4415 0 
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- Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2806 2607 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2090 ) ( 2110 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
716 

 
497 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 



 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1654 1590 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1708 ) ( 1578 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 581 ) ( 258 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
81 

 
251 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 306 134 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 



 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1654 1590 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1708 ) ( 1578 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 581 ) ( 258 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
81 

 
251 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 306 134 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

 
Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
387 

 
385 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -70 -73 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 
Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
317 

 
312 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 
Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 
 
 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 778 495 
Витрати на оплату праці 2505 2092 2076 
Відрахування на соціальні заходи 2510 734 752 
Амортизація 2515 113 146 
Інші операційні витрати 2520 662 477 
Разом 2550 4379 3946 
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1905 1905 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 166.40420 163.77953 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 166.40420 163.77953 
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- Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
2806 

 
2607 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 259 94 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 134 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 1654 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 0 1590 
Витрачання на оплату:    



 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 581 ) ( 258 ) 
Праці 3105 ( 2092 ) ( 2076 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 734 ) ( 752 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 773 ) ( 969 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 33 ) ( 59 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 641 ) ( 839 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 99 ) ( 71 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 75 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 415 ) ( 24 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 49 346 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 306 0 

дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235 0 0 



 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 581 ) ( 258 ) 
Праці 3105 ( 2092 ) ( 2076 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 734 ) ( 752 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 773 ) ( 969 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 33 ) ( 59 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 641 ) ( 839 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 99 ) ( 71 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 75 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 415 ) ( 24 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 49 346 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 306 0 

дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235 0 0 

 
Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 2 ) ( 16 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 105 ) ( 214 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 199 -230 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 4766 4331 

Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 306 94 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 
Сплату дивідендів 3355 ( 311 ) ( 317 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



 
Інші платежі 3390 ( 4379 ) ( 3946 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 382 162 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 630 278 
Залишок коштів на початок року 3405 1258 980 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 1888 1258 
 

Примітки Особливих зауважень не має 
Керівник Кушнiров Леонiд Аронович 

Головний бухгалтер Говоруха Анастасiя Миколаївна 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Український 
акцiонерний проектний i конструкторсько-
технологiчний iнститут "Укрстальпроект" 

за ЄДРПОУ 01417802 

 (найменування)   
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Підприємство 
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- Звiт про власний капiтал за 2014 рiк 

 

Стаття 
Код 
рядк

а 
Зареєстрован

ий капітал 
Капітал у 
дооцінка

х 
Додаткови
й капітал 

Резервни
й капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачени
й капітал 

Вилучени
й капітал 

Всьог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 
початок року 4000 10 0 3465 69 3 0 0 3547 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 10 0 3465 69 3 0 0 3547 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 317 0 0 317 

Інший 
сукупний дохід 
за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
(уцінка) 
необоротних 
активів 
Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -311 0 0 -311 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованог
о капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
(уцінка) 
необоротних 
активів 
Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
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доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 
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Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -311 0 0 -311 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованог
о капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
до резервного 
капіталу 
Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості 
з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
Викуп акцій 
(часток) 
Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 -6 0 0 -6 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольован
ої частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
кінець року 4300 10 0 3465 69 3 0 0 3547 
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Примітки Особливих зауважень не має 
Керівник Кушнiров Леонiд Аронович 

Головний бухгалтер Говоруха Анастасiя Миколаївна 
 
 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк 
 

1.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не наводиться, тому,що Товариство не 
належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 

2.Iнформацiя про рейтенгове агенство не надається. тому що згiдно з законодавством емiтент не потребує 
обовязкового визначення рейтенгової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента. 

3.Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
здiйснювало випуску таких цiнних паперiв. 

4.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки Товариство у звiтному перiодi 
викупу та продажу власних акцiй не здiйснювало. 

5.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється, тому що Товариство сертифiкати цiнних 
паперiв не видавало. 

6.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається. тому що такi цiннi 
папери не випускались. 

7.Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась. 



 
8.Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами 
нерухомостi. 

9.Товариство не випускало iпотечнi цiннi папери та сертифiкати ФОН 

 
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом періоду 
 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

22.01.2015 22.01.2015 
Відомості про заміну 
управителя ФОН за рішенням 
суду 
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Аудиторський висновок: відомості та текст 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) "Аудит-Днiпроконсульт" 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 
особи) 24600006 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м.Днiпропетровськ, 
пр.К.Маркса 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731 04.11.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів** 

1562 АБ 001463 05.07.2011 
04.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А 
“Аудит-Днiпроконсульт” 
Свiдоцтво про внесення в Реєстрсуб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731вiд 26.01.2001р. 
 
Вих. № ____ вiд 20.04.2015р. 
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К 
(звiт незалежної аудиторської фiрми) 
щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення  
Приватного акцiонерноготовариства 



 
“Український акцiонерний проектний i 
конструкторсько-технологiчний 
iнститут УКРСТАЛЬПРОЕКТ” 
станом на 31.12.2014р. 
Акцiонерам ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» 
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку 
Ми, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”, що здiйснює професiйну 
дiяльнiсть на пiдставi: 
Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України 
(АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р.; 
Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серii АБ № 001463 видано рiшенням Комiсiї вiд 
05.07.2011 р. № 873, строк дiї до 04.11.2015 р., реєстрацiйний номер Свiдоцтва 1562; 
Державної реєстрацiї юридичної особи, яка проведена 18.02.1997р. Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської 
ради за адресою: 49106, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (юридична), фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. 
Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свiдоцтво Серiя А00 № 404703,код 
КОАТУУ 1210136900  
провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» 
що включають баланс станом на 31.12.2014 року, звiт про фiнансовi результати, i стислий виклад зазначених 
принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.  
Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. 
Основн iвiдомостi про емiтента 
Приватне акцiонерне товариство «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».  
Iдентифiкацiйний код 01417802.  
Мiсце знаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Пастера, 10. 
Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровськоїмiської ради , дата державної реєстрацiї 
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КОАТУУ 1210136900  
провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» 
що включають баланс станом на 31.12.2014 року, звiт про фiнансовi результати, i стислий виклад зазначених 
принципiв облiку та iншу пояснювальну iнформацiю.  
Аудит проведено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. 
Основн iвiдомостi про емiтента 
Приватне акцiонерне товариство «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ».  
Iдентифiкацiйний код 01417802.  
Мiсце знаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Пастера, 10. 
Товариство зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровськоїмiської ради , дата державної реєстрацiї 

 
07.06.1994р. 
49000, м.Днiпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52 
п/р 26008310058201 в АКБ “Новий” м.Днiпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006 
ЕлектроннапоштаE-mail: gavrilova_elena@i.ua 
Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки вiд 29.10.2014р. з ЄДРПОУ 01417802: 
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах 
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.ш.у.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України “Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України” № 996- ХIV вiд 16.07.1999р. (зi змiнами та доповненнями) та 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi – П(С)БО) несе управлiнський персонал. 
Вiдповiдальнiсть персоналу охоплює: розробку та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки: 
вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах.  
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку, та Облiкової полiтики, затвердженi наказом по товариству вiд 02.01.2014р. № 1, 
використовувались при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансових звiтiв за 2014рiк.  
Рiчна iнвентаризацiя активiв, власного капiталу та зобов’язань проведена вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про 
iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв i 
розрахункiв», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69 ( наказ по Товариству 
№ 74 вiд 20.10.2014 року) та на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за станом 
на кiнець останнього дня звiтного року. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та 
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових 
звiтах протягом звiтного перiоду. 



 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших 
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi 
Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i 
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не 
мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й 
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих 
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. 
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання 
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на 
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi 
нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в 
основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.  
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки 
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на 
обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв 
облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду 
перевiрки. 
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, 
що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових 
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової 
звiтностi.  
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Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку 
стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою 
фiнансової звiтностi. 
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської 
думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та 
фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть»,«Про акцiонернi товариства», Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення 
Аудиторської палати України вiд 31.03.2011р. № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та 
етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв». 
Аудиторська думка 
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської 
думки, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ«УАПКТI 
«УКРСТАЛЬПРОЕКТ» станом на 31.12.2014 р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог дiючого законодавства. 
Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обгрунтовану пiдставу для 
висловлення безумовно-позитивної думки стосовно фiнансової звiтностi та складання аудиторського висновку. 
Пiдстава для висловлюванн ябезумовно-позитивної думки 
В результатi проведеної аудиторської перевiрки, на нашу думку, прийнята керiвництвом товариства система 
бухгалтерського облiку та облiкова полiтика вiдповiдають встановленим П(С)БО, а також Iнструкцiї щодо застосування 
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань, господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, 
iншiй законодавчiй базi з питань бухгалтерського облiку в Українi. 
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою програмного забезпечення.Первиннiдокументи з облiку 
фiнансово-господарської дiяльностi складенi на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України. 
Господарськiоперацiї в первинних документах вiдображаються у вiдповiдностi з нормативними актами про документи 
та документообiг в бухгалтерськомуоблiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України. 
Перевiренi фiнансовi звiти ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» за 2014 рiк, показники яких узгодженi мiж собою, у 
складi:  



 
- “Баланс на 31.12.2014р.” (Звiт про фiнансовий стан ф. № 1) у валютi4415тис.грн.; 
- «Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк» (Звiт про сукупний дохiд ф. № 2); 
складено вiдповiдно до обраної концептуальної основи, П(С)БО та вимог чинного законодавства. Зазначенi фiнансовi 
звiти, якi справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства на 31.12.2014р., пiдтверджуємо 
(повний пакет фiнансових звiтiв додається до висновку). 
На думку аудитора: 
- розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог 
П(С)БО;  
- розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до 
встановлених вимог П(С)БО; 
- розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi товариства в повнiй мiрi вiдповiдає установчим документам i 
вимогам чинного законодавства України та П(С)БО; 
- вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства; 
- iнформацiя про обсяг прибутку в цiлому розкрита в фiнансовому звiтi товариства i в усiх суттєвих аспектах i 
вiдповiдає П(С)БО. 
Детальне розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу додається. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариствана 31 грудня 2014 року за данними балансу складає 3547тис. грн., що 
бiльше статутного капiталу, якийскладає10 тис.грн.  
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2014 р., що наведена в iнформацiї емiтента 
вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV. 
Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку ПрАТ«УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» вiдображаються з дотриманням 
вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 року з 
урахуванням наступних змiн i доповнень. Вiдповiдальнiсть за початковi залишки у балансi пiдприємства, на пiдставi 
якого проводиться аудиторська перевiрка, покладається на керiвництво. 
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж 
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 
подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.  
Розкриттяособливоїiнформацiїпроемiтентастосовностаттi 41 Закону «Про цiннiпапери та фондовийринок»:  
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Прийняттярiшення про викупвласнихакцiй не вiдбувалось.  
Не змiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни у складi Наглядової ради та 
голови Правлiння. 
Змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльшевiдсоткiвголосуючихакцiй не було.  
Рiшення про збiльшенняабозменшення статутного капiталу в звiтномуперiодiзагальнимизборамиакцiонерiв не 
приймалось.  
Кредит на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв в перевiряємому перiодi товариством не отримувався.  
Таким чином, при перевiрцiдослiджена та розкрита будь-яка особливаважливаiнформацiя, щоможевплинути на 
фiнансово-господарський стан емiтента.  
Аудитором не виявленi подiї, якi визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi паперi та фондовий 
ринок». 
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi) вiдповiдають Закону України "Про акцiонернi товариства", нормам Статуту та прийнятим 
рiшенням учасникiв i розкритi повнiстю та достовiрно. 
Ми пiдтверджуємо, що стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам закону України «Про акцiонернi 
товариства», є достовiрним та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. 
Незмiнюючи нашої думки, ми вiдзначаємо, що товариствомне створена посада внутрiшньогоаудитора, що не 
суперечитьЗакону. 
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого 
викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства. 
Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2014 р. у товариствi не встановлено. 
 
Основнiвiдомостi про аудиторськуфiрму: 
Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Аудит-Днiпроконсульт”. 
Код ЄДРПОУ 24600006. 
Свiдоцтво Серiя А00 № 404703. 
Фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415.  
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1731 видано Аудиторською палатою України 



 
(АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221/3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р. 
Тел. 744-54-76, факс 744-30-52. 
Дата i номер договору на проведення аудиту: Договiр № 42 вiд 23.03.2015 року. 
Дата початку проведення аудиту 23.03.2015р. датазакiнченняпроведення аудиту 03.04.2015р.  
 
Директор О.М.Гаврилова 
 
• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р. 
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р., 
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2014р. № 274. 
 
 
20 квiтня 2015р. м. Днiпропетровськ 
 
 
 

Розкриттяiнформацiї до фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ»2014рiк. 
Адреса: 49038, Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Пастера ,10 
Код ЄДРПОУ 01417802.  
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УАПКТI «УКРСТАЛЬПРОЕКТ» (далi по тексту - Товариство) у звiтному 
перiодi дотримувалось основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно 
вимог нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Товариством використовується коп’ютеризована форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного 
забезпечення, вiдповiдно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-
XIV вiд 16.07.1999 р. iз змiнами та доповненнями.  
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Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi 
судження та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На 
протязi звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною. 
Дата фiнансової звiтностi 31.12.2014 р., перiод звiтностi – 2014 рiк. 
Звiтнiсть ведеться у нацiональнiй валютi України – гривнi. 
Промiжна iнформацiя за видами активiв, зобов'язань та власного капiталу 
станом на 31.12.2014р. 
Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи, незавершене будiвництво, основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та амортизацiя 
На балансi товариства нематерiальнi актививыдсутны. 
Витрати на незавершенебудiвництво на балансi Товариства вiдсутнi. 
Основнiзасоби та iншiнеоборотн iматерiальнi активи облiковуються за первинною вартiстю 4679тис.грн., їх залишкова 
вартiсть на зазначену дату становить 2110тис.грн. 
Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 «Основнiзасоби», iнших необоротних матерiальних 
активiв на рахунку 11 «Iншi необоротнi матерiальнi активи». Їх класифiкацiю проведено вiдповiдно з групами, 
встановленими П(С)БО 7 “Основнi засоби”. 
Амортизацiя основних засобiв ведеться на рахунку 131 «Знос основнихзасобiв» та нараховується прямолiнiйним 
методом , згiдно наказу по товариству.  
Данi вiдомостей бухгалтерського облiку основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають 
даним перевiряємого балансу. 
Необоротнi активи, вiдмiннi вiд вищезазначених, вiдсутнi. 
Оборотнi активи 
Запаси 
На балансi виробничiзапаси вiдсутнi. 
Дебiторськазаборгованiсть товариства складає 415тис.грн., з них: 
- дебiторськазаборгованiсть за товари i послуги 339тис.грн.; 
- iншапоточназаборгованiсть 76тис.грн. 
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Резерв сумнiвних 



 
боргiв вiдсутнiй. Данi про дебiторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського облiку. . 
 
 
Грошовi кошти 
Облiк грошови хкоштiв ведеться вiдповiдно Положенню про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi, яке 
затверджено Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004р. (зi змiнами та доповненнями). 
На кiнець перевiряємого перiоду залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку складають 
1888тис.грн., що пiдтверджується виписками банку; в касi залишки грошових коштiв складають 0тис.грн., що 
пiдтверджується даними касової книги. Разом грошовi кошти складають 1888тис.грн. 
Оборотнi активи, вiдмiннi вiд вищезазначених, а також необоротнi активи та групи вибуття вiдсутнi. 
Витрати майбутнiх перiодiввiдсутнi. 
Iнформацiю за видами активiв товариства станом на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, 
вiдповiдно до П(С)БО. 
Розкриття iнформацiї щодо забезпечення наступних витрат i платежiв  
та зобов’язань товариства станом на 31.12.2014р. 
Структура зобов’язань товариства має наступний вигляд: 
Довгостроковi зобов’язаннявiдсутнi. 
 
Поточнiзобов’язаннястановлять868тис.грн., в тому числi: 
-кредиторськазаборгованiсть за товари, роботи,послуги 0 тис.грн.; 
 
- за розрахунками з бюджетом 121 тис.грн.; 
- за розрахункамиiзстрахування 0 тис.грн.; 
- за розрахунками з оплатипрацi 168 тис.грн.; 
- iншi поточнi зобов’язання 7 тис.грн.; 
- заборгованiсть за одержаними авансами 259 тис.грн. 
- заборгованiсть за розрахунками з учасниками 313 тис. грн..  
Облiкзобов’язаньведетьсявiдповiдно довимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Кредиторська заборгованiсть, строк позовної 
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-кредиторськазаборгованiсть за товари, роботи,послуги 0 тис.грн.; 
 
- за розрахунками з бюджетом 121 тис.грн.; 
- за розрахункамиiзстрахування 0 тис.грн.; 
- за розрахунками з оплатипрацi 168 тис.грн.; 
- iншi поточнi зобов’язання 7 тис.грн.; 
- заборгованiсть за одержаними авансами 259 тис.грн. 
- заборгованiсть за розрахунками з учасниками 313 тис. грн..  
Облiкзобов’язаньведетьсявiдповiдно довимог П(С)БО 11 «Зобов’язання». Кредиторська заборгованiсть, строк позовної 

 
давностi якої минув, вiдсутня. Данi про кредиторську заборгованiсть вiдповiдають даним регiстрiв бухгалтерського 
облiку. 
Iнформацiю про забезпечення наступних витрат i платежiв та зобов’язання товариства станом на 31.12.2014р. у всiх 
суттєвих аспектах розкрито, на нашу думку, вiдповiдно до П(С)БО. 
Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу товариства станом на 31.12.2014р. 
Статутний капiтал згiдно Статуту товариства складає 10001,25 грн., розподiлено на 1905простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 5,25 грн. кожна.  
На нашу думку,твердженняуправлiнського персоналу товариствапро те, що статутний капiтал станом на 31.12.2014р. 
сплачений у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства, наведено достовiрно. 
Статутний капiтал вiдповiдає бухгалтерському облiку по рахунку 40 “Статутний капiтал”. Розмiр статутного капiталу в 
звiтному перiодi не змiнювався. 
Структура власногокапiталув перевiряємому балансi вiдображена наступним чином: 
- Зареєстрований ( пайовий) капiтал10 тис.грн.; 
- Додатковий капiтал 3465тис.грн.; 
- Резервнийкапiтал 69тис.грн.; 
- нерозподiлений прибуток (непокритийзиток) 3тис.грн.;  
-------------------- 
Разом: 3547 тис. грн.  
Резервний капiтал створився в минулих роках за рахунок вiдрахувань вiд прибутку в розмiрi 5% згiдно установчих 
документiв. 
Iнформацiю про власний капiтал товариства станом на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, за нашою 
думкою, вiдповiдно до П(С)БО. 
Доходи майбутнiх перiодiв в балансi товариства станом на 31.12.2014р. вiдсутнi. 
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) 
Облiк фiнансових результатiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 3 “Звiт про фiнансовi результати”.  
Доходи товариства формуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 «Доходи» i в звiтному перiодi склали 4766тис.грн. 
Витрати сформовано вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” , в звiтному перiодi склали 4379тис.грн. 



 
Витрати з податку на прибуток склали 70тис.грн. 
Обсяг чистого прибутку за 2014 рiк складає 317тис.грн. 
Данi про збиток, визначений у балансi, пiдтверджується даними регiстрiв бухгалтерського облiку та узгодженi з даними 
iнших форм звiтностi. 
Iнформацiю щодо фiнансового стану на 31.12.2014р. у всiх суттєвих аспектах розкрито, на наш погляд, вiдповiдно до 
П(С)БО.  
 
 
Директор О.М.Гаврилова 
 
• Сертифiкат серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р. 
продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191/2 вiд 26.06.2008р., 
продовжено до 22.07.2018р. рiшенням АПУ вiд 19.07.2014р. № 274. 
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