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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Абдукадиров Р.Е. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ринок 

сiльськогосподарської продукцiї <Столичний> 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 37145646 

4. Місцезнаходження: 04116, Київська обл., Київ, вул.Шолуденка, б.3 

5. Міжміський код, телефон та факс: (097)201-17-12, - 

6. Адреса електронної пошти: Andreym@kyivopt.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://kyivopt.com/ua/zvitnist-emitenta 30.07.2020 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Емiтент не має лiцензiй на окремi види дiяльностi 

 

Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї немає-емiтент не 

займається виробництвом будь-якої продукцiї 

 

Iнформацiя про собiвартiсть продукцiї немає-емiтент не займається виробництвом продукцiї 

 

Емiтент акцiї не випускав 

 

Iншi цiннi папери не випускались 

 

Емiтент не має посади корпоративного секретаря 

 

Емiтентом не вчинялись правочини , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю 

 

Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi , необхiднiсть емiтента 

або iнших власникiв цiнних паперiв немає 

 

Боргових цiнних паперiв емiтентом не випускались 

 

Звiтностi про стан об'єкта нерухомостi немає-емiтент не випускав цiльовi облiгацiї 

 

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

випуску боргових цiнних паперiв не надається, в зв'язку з тим , що 

поручитель(страховик/гарант) є емiтентом цiнних паперiв i на нього поширюються вимоги 

Положення щодо розкриття квартальної iнформацiї.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента не складалась за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi 

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi аудитором не формувався 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Ринок сiльськогосподарської продукцiї 

<Столичний> 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 22.06.2010 

3. Територія (область) 

 Київська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 100000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 125 

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

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 

майна(основний) 

 01.13 - Вирощування овочiв i баштанних культур, корнеплодiв i бульбоплодiв 

 77.31 - Надання в оренду сiльськогосподарських машин та устаткування 

9. Органи управління підприємства 

 ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ Вищий орган управлiння Товариства - Загальнi збори Учасникiв 

Товариства Виконавчий орган товариства - ДиректорДо компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв 

Товариства належить:а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження 

його планiв i звiтiв про їх виконання;б) внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства;в) 

змiна розмiру статутного капiталу Товариства;г) обрання та вiдкликання членiв виконавчого 

органу та ревiзiйної комiсiї; д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, 

включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, 

розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства, визначення режиму 

створення та використання фондiв; е) прийняття рiшень щодо створення (участi), лiквiдацiї чи 

реорганiзацiї Товариством iнших юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв, затвердження їх статутiв та положень, надання (визначення) повноважень 

представнику Товариства в органах управлiння юридичних осiб, створених Товариством, чи тих, 

учасником яких є Товариство, на приймання рiшень (голосування) цими органами, прийняття 

рiшень щодо розпорядження (в тому числi придбання та вiдчуження) Товариством цiнними 

паперами, крiм цiнних паперiв, емiтованих самим Товариством, та корпоративними правами, 

належними Товариству; прийняття рiшень про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств;є) 

винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння Товариства;ж) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв 

товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства;з) вирiшення питання про 

придбання Товариством частки Учасника;и) прийняття рiшення щодо укладення вiд iменi 

Товариства договорiв, пов'язаних з освоєнням земельних дiлянок чи створенням нерухомого 

майна, в тому числi договорiв купiвлi-продажу, оренди, суборенди земельних дiлянок та/або 

договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна; прийняття рiшення про вiдчуження майна 

Товариства на суму, що перевищує п'ятдесят вiдсоткiв вартостi власних активiв Товариства 

(частина в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування його будь-яких зобов'язань) 

за даними балансу Товариства, складеного вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку станом на день вiдчуження майнаi) вирiшення питання щодо розпорядження будь-яким 

нерухомим майном Товариства та основними фондами Товариства, включаючи земельнi 



дiлянки, та майновими правами на них, в тому числi, але не виключно - щодо застави, iпотеки, 

поруки, придбання та вiдчуження Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, або 

вiдповiдних майнових правам (в тому числi передачi нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), вiдмови вiд права користування чи права власностi 

на земельну дiлянку чи нерухоме майно тощо, та надання згоди (дозволу) на укладення 

Товариством вiдповiдних правочинiв (договорiв, контрактiв, угод);ї) надання згоди (дозволу) на 

вiдчуження будь-яких корпоративних прав (акцiй, часток тощо), що належать Товариству в 

iнших товариствах, пiдприємствах та об'єднаннях або розпорядження такими корпоративними 

правами в iнший нiж вiдчуження спосiб; й) надання згоди (дозволу) щодо надання або 

одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантiї, уступки 

вимоги, переведення боргу, а також передачi в довiрче управлiння майна Товариства;к) 

встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв;л) 

виключення Учасникiв зi складу Товариства;м) прийняття Учасникiв до складу Товариства;н) 

визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення 

повноважень вiдповiдних контролюючих органiв Товариства;о) прийняття рiшення про 

припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження 

лiквiдацiйного балансуВказанi питання є виключною компетенцiєю Загальних зборiв Учасникiв 

Товариства i не можуть передаватися для вирiшення iншим органам Товариства.Виконавчий 

орган товариства.Виконавчим /одноособовим/ органом управлiння Товариства є Директор, який 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам 

Учасникiв Товариства i органiзує виконання їх рiшень. Директор може бути обраний також i не 

зi складу Учасникiв Товариства.До компетенцiї Директора належить:- органiзацiя господарської 

дiяльностi Товариства;- ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;- вирiшення питань 

керiвництва роботою фiлiй, представництв, створених Товариством, забезпечення виконання 

покладених на них завдань;- перевiрка повноваження представникiв Учасникiв Товариства для 

участi у Загальних зборах Учасникiв Товариства, пiдготовка, у зв'язку з цим, вiдповiдних 

матерiалiв;- забезпечення додержання Товариством, його фiлiями, представництвами 

законодавства України;- вирiшення усiх питань добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї 

кадрiв;- затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, 

визначення органiзацiйної структури Товариства;- самостiйна розробка i затвердження штатного 

розпису працiвникiв Товариства, визначення посадових окладiв, тарифiв, ставок, форм i систем 

оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи у ньому, згiдно з 

законодавством України;- розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, 

представництв, створених Товариством, прийняття вiдповiдних рiшень;- пiдготовка рiчного 

звiту i балансу Товариства;- винесення рiшення про притягнення до матерiальної 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;- вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм 

тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства.Директор 

має право:- першого пiдпису фiнансових та господарських документiв;- провадити без 

довiреностi юридичнi дiї вiд iменi Товариства;- самостiйно укладати договори та iншi угоди, 

контракти вiд iменi Товариства, крiм тих, вирiшення питання про укладення яких Статутом 

Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства;- 

розпоряджатися вiдповiдно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому 

числi коштами;- видавати накази, iнструкцiї та iншi документи з питань дiяльностi Товариства;- 

представляти Товариство у вiдносинах з державними органами, юридичними та фiзичними 

особами;- видавати довiреностi на провадження юридичних дiй вiд iменi Товариства;- 

встановлювати порядок пiдготовки договорiв та iнших угод вiд iменi Товариства;- наймати та 

звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, застосовувати щодо них заходи заохочення та 

дисциплiнарного стягнення;- здiйснювати iншi функцiї вiдповiдно до законодавства України та 

Статуту Товариства. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо Місцезнаходження, якщо засновник - Ідентифікаційний 



засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

юридична особа код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВ "СУЧАСНI РИНКОВI 

IННОВАЦIЇ" 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала 

Житомирська, буд. 9Б 
37617450 

ТОВ "АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ 

ЦЕНТР" 

Україна, 01014, м. Київ, вул. Соловцова 

Миколи, буд. 2, офiс 38 
36758461 

ТОВ "УКРСПЕЦТОРГ" 
Україна, 01001, м. Київ, вул. 

Михайлiвська, буд. 18, лiт. "В" 
31117592 

ТОВ "УКРТЕХНIКА" 
Україна 01004, м. Київ, вул. Басейна, буд. 

9, К.3 
32915475 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ < Райффайзен Банк Аваль >, МФО 380805 

2) IBAN 

 UA653808050000000026009302428 

3) поточний рахунок 

 UA653808050000000026009302428 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ <Перший Український Мiжнародний Банк>, МФО 334851 

5) IBAN 

 UA723348510000000026007109500 

6) поточний рахунок 

 UA723348510000000026007109500 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Абдукадиров Рустем Ескендерович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГIЯ АДВОКАТIВ", 

02894562, адвокат 

7. Опис 

 Загальними зборами участникiв (протокол №18/02/20-1 вiд 19.02.2020 року) 

Абдукадирова Р.Е. призначено на посаду директора безстроково. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Абдукадиров Р.Е.не має.  



 

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  

 

Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. 

 

 

 

1. Посада 

 В.о. головного бухгалтера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ряднова Iнна Юрiїiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 ТОВ "ПК "Онiкс-Принт", 36406245, Заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 Наказом №22 вiд 12.04.2019 покладено тимчасове виконання обов'язкiв головного 

бухгалтера на заступника головного бухгалтера Ряднову Iнну Юрiїiну на перiод до призначення 

на цю посаду постiйного працiвника. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ряднова I.Ю. не має. 

 

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.  

 

Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. 

 

 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 130000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 130000 X X 

Серiя А 07.04.2011 130000 0,1 31.03.2033 

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X 



кожним власним випуском): 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 5337 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 136694 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 374980 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 647011 X X 

Опис немає 

 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

07.04.2011 50/2/11 Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000116

115 

відсотко

ві 

1000 130000 Бездокумента

рні іменні 

130000000 0,1 01.04.2032-

31.03.2033 

0 31.03.2033 

Опис 

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на вторинному ринку. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на зовнiшньому ринку. 

 

Факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi протягом звiтного перiоду вiдсутнi. Протягом 

звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткову емiсiю, пропозицiю цiнних паперiв, дострокове погашення тощо. Операцiй щодо викупу  

цiнних паперiв не було.  

 

Дата початку погашення серiї A: 01.04.2032 р., дата закiнчення погашення серiї A: 31.03.2033 р. Згiдно проспекту емiсiї облiгацiй Товариства 

Виплата вiдсоткiв за облiгацiями здiйснюється пiд час погашення облiгацiй, а саме 

 

Дата початку виплати вiдсоткового доходу по серiї A: 01.04.2032 р. 

 

Дата закiнчення виплати доходу по серiї A: 31.03.2033 р 

 

 

 





XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг випуску 

(грн) 

Вид забезпечення 

(порука/ 

страхування/ 

гарантія) 

Найменування 

поручителя/ 

страховика/ 

гаранта 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Сума забезпечення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07.04.2011 50/2/11 UA40001161

15 

130000000 порука ТОВ "Шувар" 20777340 130000000 

Опис 

Облiгацiї забезпеченi порукою ТОВ "Шувар" щодо погашення номiнальної вартостi облiгацiй у розмiрi 130 000 000,00 (сто тридцять 

мiльйонiв) гривень 00 копiйок та виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями. 

 

- Найменування та мiсцезнаходження поручителя: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шувар" (код ЄДРПОУ: 20777340), 

що знаходиться за адресою 79070 Україна, м. Львiв, вул. Чукарiна, 6.  

 

Згiдно договору поруки ТОВ "Шувар" вiдповiдає за наступними зобов'язаннями емiтента: 

 

" виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдно до порядку виплати вiдсоткового доходу, який викладений у проспектi 

емiсiї облiгацiй; 

 

" погашення номiнальної вартостi облiгацiй у розмiрi 130000000,00 грн. (сто тридцять мiльйонiв) гривень  вiдповiдно до порядку 

погашення облiгацiй, який викладений у проспектi емiсiї облiгацiй; 

 

Згiдно договору поруки поручитель ТОВ "Шувар" бере на себе обов'язок перед власниками облiгацiй вiдповiдати за зобов'язаннями 

емiтента, що виникають з умов обiгу облiгацiй емiтента пiсля реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

випуску та проспекту емiсiї облiгацiй та реєстрацiї звiту про результати вiдкритого (публiчного) розмiщення та отримання  постiйного 

свiдоцтва про реєстрацiю випуску. Поручитель ТОВ "Шувар" має право та зобов'язаний: 

 

" протягом 3 робочих днiв вiд дати отримання повiдомлення будь-якого власника облiгацiй про невиконання емiтентом 

забезпеченого порукою зобов'язання за облiгацiями, виконати вiдповiдне зобов'язання шляхом перерахування непогашеної суми 

заборгованостi на рахунок такого власника облiгацiй; 

 

" у разi невиконання емiтентом забезпеченого порукою зобов'язання, вiдповiдати перед будь-яким власником облiгацiй усiм своїм 

майном, на яке згiдно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення; 

 

" у разi виконання поручителем обов'язкiв емiтента за облiгацiями, поручитель набуває прав вимоги до емiтента в обсязi 

виконаного ним зобов'язання; 

 

" у разi пред'явлення будь-яким власником облiгацiй вимоги про виконання передбаченого цим договором зобов'язання, 



повiдомити про це емiтента, а в разi пред'явлення до поручителя позову - подати клопотання про залучення емiтента до участi у справi. 

 

" у разi неспроможностi виконання емiтентом зобов'язань за облiгацiями з причини оголошення дефолту, за цими зобов'язаннями 

емiтента вiдповiдальнiсть несе поручитель. Поручитель не має вирiшального впливу або можливостi здiйснення вирiшального впливу 

на господарську дiяльнiсть емiтента 

 

Поручитель не володiє часткою у статутному капiталi Емiтента. 

 

 

 



КОДИ 

Дата 01.07.2020 

Підприємство 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

<Ринок сiльськогосподарської продукцiї 

<Столичний> 
за ЄДРПОУ 37145646 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Надання в оренду й експлуатацію  власного 

чи орендованого нерухомого майна 
за КВЕД 68.20 

Середня кількість працівників: 125 

Адреса, телефон: 04116 Київ, вул.Шолуденка, б.3, (097)201-17-12 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 56 251 56 190 

    первісна вартість 1001 56 656 56 667 

    накопичена амортизація 1002 ( 405 ) ( 477 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 27 660 27 721 

Основні засоби 1010 264 707 258 672 

    первісна вартість 1011 337 309 337 679 

    знос 1012 ( 72 602 ) ( 79 007 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 348 618 342 583 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 3 367 177 546 

Виробничі запаси 1101 3 104 177 356 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 263 190 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 9 107 7 403 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 100 28 171 

    з бюджетом 1135 55 5 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 36 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 46 568 157 752 

Поточні фінансові інвестиції 1160 29 870 31 336 

Гроші та їх еквіваленти 1165 19 493 2 651 

Готівка 1166 4 141 

Рахунки в банках 1167 18 679 2 381 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 11 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 143 2 680 

Усього за розділом II 1195 110 703 407 555 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 459 321 750 138 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 100 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 54 768 54 768 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 625 48 259 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 82 493 103 127 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 130 000 130 000 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 11 070 11 070 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 141 070 141 070 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 398 177 097 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 250 5 337 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2 536 

    розрахунками зі страхування 1625 14 43 

    розрахунками з оплати праці 1630 562 1 008 

    одержаними авансами 1635 3 424 10 422 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 068 1 687 

Доходи майбутніх періодів 1665 66 698 65 173 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 157 344 245 174 

Усього за розділом IІІ 1695 235 758 505 941 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 459 321 750 138 

Примітки: Промiжна бухгалтерська звiтнiсть (Баланс (звiт про фiнансовий стан)не була перевiрена 

аудитором( аудиторською фiрмою) 

 

Керівник    Абдукадиров Р.Е. 

 

Головний бухгалтер   Ряднова I.Ю. 



КОДИ 

Дата 01.07.2020 

Підприємство 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

<Ринок сiльськогосподарської продукцiї 

<Столичний> 
за ЄДРПОУ 37145646 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2 квартал 2020 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 78 321 58 091 

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 ( 43 505 ) ( 30 732 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 34 816 27 359 

    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 39 59 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 7 783 ) ( 7 884 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 063 ) ( 1 264 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 216 ) ( 545 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 23 793 17 725 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 354 0 

Інші доходи 2240 106 723 1 525 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 ) ( 51 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 103 201 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 27 664 19 199 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 064 -2 271 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 22 600 16 928 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 22 600 16 928 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 615 1 177 

Витрати на оплату праці 2505 15 758 10 257 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 092 2 039 

Амортизація 2515 6 949 6 205 

Інші операційні витрати 2520 26 062 20 679 

Разом 2550 54 476 40 357 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

Примітки: Промiжна бухгалтерська звiтнiсть (Звiт про фiнансовi результати) не була перевiрена 

аудитором( аудиторською фiрмою) 

 

Керівник    Абдукадиров Р.Е. 

 

Головний бухгалтер   Ряднова I.Ю. 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
В продовж звiтнього перiоду Пiвнiчним апеляцiйним судом було прийнято два рiшення, якими 

було вiдмовлено у вiдкриттi провадження у справi про банкрутство Товариства за заявами ТОВ 

"СIА" та ТОВ "Сучаснi ринковi iнновацiї". 

 

Постанова Пiвнiчного апеляцiйного господарчого суду вiд 28.05.2020 року , справа номер 

910/2522/20 та постанова вiд 18.06.2020 року, справа номер 910/4658/20.  

 

Дiяльнiсть Товариства знаходиться i продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому пiд 

впливом безперервної полiтичної та економiчної невизначеностi в Українi. Цi подiї впливають 

на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства.  

 

Серед основних ризикiв в дiяльностi емiтента найбiльш суттєвими є: 

 

1. Ризики лiквiдностi та/або ризики грошових потокiв. Цi ризики пов'язанi з неможливiстю 

швидкого здiйснення розрахункiв. У процесi дiяльностi пiдприємства можливi випадки 

тимчасової вiдсутностi високолiквiдних активiв (наприклад, грошових коштiв) у необхiднiй 

кiлькостi. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбiльше - спричинити додатковi 

витрати (наприклад, через тимчасову вiдсутнiсть грошових коштiв може бути упущено вигiдний 

контракт з постачальником або виникає необхiднiсть залучення кредитiв). З метою мiнiмiзацiї 

цього фактору ризику емiтент проводить постiйний монiторинг кон'юнктури ринку з метою 

аналiзу найбiльш привабливих методiв реалiзацiї своїх послуг.  

 

2. Кредитнi ризики: зумовленi невизначенiстю попиту на послуги, що надає емiтент. До них 

можна вiднести потенцiйнi втрати пiдприємства вiд несумлiнностi контрагентiв або їх 

неплатоспроможностi. З метою мiнiмiзацiї цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв: 

проводить ретельний вiдбiр контрагентiв та постiйний монiторинг їх платоспроможностi.  

 

3. Ризики змiни законодавства: новi законодавчi акти, а також численнi змiни, що вносяться до 

вже iснуючих, в бiльшостi випадкiв спонукають пiдприємство до додаткових витрат. Також є 

небезпечним постiйнi змiни податкового законодавства - традицiйний фактор збiльшення витрат 

пiдприємства. До зазначених ризикiв призводять не стабiльна полiтична ситуацiя в країнi, яка 

стимулює чисельнi змiни до чинного законодавства. З метою мiнiмiзацiї цього фактору ризику 

емiтент вживає таких заходiв: проводить постiйний монiторинг дiючого законодавства та 

вiдстежує проекти законодавчих актiв, з метою швидкого реагування на змiни законодавчiй базi. 

 

4. Ризики iнфляцiйних процесiв (цiновi ризики): пов'язанi iз знецiненням активiв пiдприємства. 

До зазначених ризикiв призводять не досить мiцна економiчна ситуацiя в країнi та нестабiльна 

економiчна ситуацiя взагалi у свiтi, яка стимулює iнфляцiйнi процеси. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Я, Директор Товариства Абдукадиров Рустем Ескендерович,  пiдтверджую, що, промiжна 

фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", 

мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента, а також про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне 

та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 401 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

 


