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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"

Повне та скорочене найменування 

аудиторської ф�рми: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"
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Код за ЄДРПОУ: 35449775

Юридична адреса:

69118, м. Запор�жжя, вул. Нагниб�ди, буд. 15, к. 2

Фактична адреса:

69032, м. Запор�жжя, пр. Металург�в, буд. 21/24

01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10

Банк�вськ� рекв�зити
IBAN UA 09 300346

0000026008021655801

В АТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ

Номер, дата видач� Св�доцтва про
включення до
Реєстру аудиторських ф�рм та
аудитор�в, виданого АПУ:

№ 4126, видане р�шенням
Аудиторської палати України
№ 188/3 в�д 26.03.2008 р.,

подовженого р�шенням
Аудиторської палати України
25.01.2018 р. № 354/4, д�йсне до
25.01.2023 р.

Номер, дата видач� Св�доцтво про
в�дпов�дн�сть
контроля якост�, виданого АПУ:

№ 0780, видане р�шенням
Аудиторської палати України
№ 360/4 в�д 31.05.2018 р. Чинне
до 31.12.2023 р.

Включення до розд�л�в Реєстру
аудитор�в та суб’єкт�в аудиторської д�яльност� 
(реєстрац�йний № 4126):

- суб’єкти аудиторської д�яльност�;
- суб’єкти аудиторської д�яльност�, як� мають право
проводити обов’язковий аудит ф�нансової
зв�тност�;
- суб’єкти аудиторської д�яльност�, як� мають право
проводити
обов’язковий аудит ф�нансової зв�тност�
п�дприємств, що становлять сусп�льний
�нтерес.

Оф�ц�йний сайт: kapital-grand.com.ua

Адреси електронної пошти:

kg_audit@ukr.net

audit@kapital-grand.com.ua

office@kapital-grand.com.ua

info@kapital-grand.com.ua

Контактн� номера телефон�в:

+38 095 230 15 35

+38 068 812 70 60

+38 099 037 09 52

+38 061 236 77 22



техн�чний � програмний
 супров�д продуктових процес�в
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ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ

АУДИТОРСЬКІ

Обов'язковий/Ін�ц�ативний
аудит зг�дно з П(С)БО/МСФЗ
           Трансформац�я /

          Перех�д на МСФЗ

ПОДАТКОВІ
Трансфертне ц�ноутворення
 Анал�з податкових ризик�в
         Перев�рка ведення
     бухгалтерського обл�ку

      Б�знес-консультування
               Надання зв�ту 

              про управл�ння   

            Навчання з МСФЗ

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ

ФІНАНСОВІ
супров�д компан�й вс�х

 галузей в реал�зац�ї
 �нвестиц�йних проект�в

DUE DILIGENCE
Ф�нансовий та податковий
              Юридичний
               Техн�чний
              HR (кадровий)

ЮРИДИЧНІ
Антикорупц�йний аудит
  Реєстрац�я п�дприємств
        Супров�д угод та
       судових процес�в ОЦІНОЧНІ

      Оц�нка при переход� на МСФЗ   

          Оц�нка вс�х вид�в майна
            Проведення експертиз
           Оц�нка ф�нансового стану
                               б�знесу

АВТОМАТИЗАЦІЯ
техн�чний � програмний
 супров�д продуктових

 процес�в



Догов�р страхування цив�льно-правової в�дпов�дальност� суб’єкта
аудиторської д�яльност� перед трет�ми особами (№ 3498743 в�д 20.11.2019 р.,

терм�н д�ї договору страхування: 10.12.2019 р. по 09.12.2020 р.), укладений
в�дпов�дно до типової форми договору страхування, затвердженої
Нац�ональною ком�с�єю, що зд�йснює державне регулювання у сфер� ринк�в
ф�нансових услуг, за погодженням з Органом сусп�льного нагляду за
аудиторською д�яльн�стю. Профес�йної в�дпов�дальност� ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» застрахована на 10 000 000,00 гривень (десять
м�льйон�в гривень 00 коп�йок).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«КАПІТАЛ ГРАНД»   є   самост�йним    господарським     суб’єктом,    який   за
орган�зац�йно-правовою      формою      є      товар�ством      з      обмеженою
в�дпов�дальн�стю,     що     є     юридичною     особою,     створеною     зг�дно
ус�х норм д�ючого законодавства у форм� приватної власност� у 2007 роц�.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА ТА
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Станом на 31 грудня 2019 р. загальний розмiр частки в статутному капiталi
аудиторськоi фiрми, що належала сертифiкованому аудитору - громадянину
України, складав 100,0 %.
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» не було членом будь-якої
аудиторської мереж�.



СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Вищим органом управл�ння ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

є Загальн� збори учасник�в. Виконавчим органом Товариства є Директор.

Директор Товариства – Кролик Олена Анатол�ївна (номер реєстрац�ї в
Реєстр� аудитор�в 102081). В Загальних зборах беруть участь учасники або
призначен� ними представники.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах має к�льк�сть голос�в,

пропорц�йну до розм�ру його частки у Статутному кап�тал� Товариства.

Загальн� збори учасник�в Товариства можуть приймати р�шення з будь-

яких питань д�яльност� Товариства.

7



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА
ТВЕРДЖЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ АБО
НАГЛЯДОВОГО ОРГАНУ ПРО ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Система контролю якост� аудиторських послуг ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«КАПІТАЛ ГРАНД» базується на вимогах «М�жнародних стандарт�в
контролю якост�, аудиту, огляду, �ншого надання впевненост� та супутн�х
послуг», зокрема, М�жнародного стандарту контролю якост� 1.

В�дпов�дальною особою за внутр�шн�й контроль якост� є Васильєва
Св�тлана Олександр�вна (номер реєстрац�ї в Реєстр� аудитор�в 101986).

Кер�вництво Товариства п�дтверджує, що створена система контролю
якост� аудиторських послуг є ефективною � забезпечує в�дпов�дн�сть
наданих кл�єнтам послуг вимогам законодавства України та
профес�йних стандарт�в.

процес з навчання та роз’яснення
пол�тики � процедур контролю у
Товариств� забезпечує
ознайомлен�сть, розум�ння
персоналу та заохочує д�яти
в�дпов�дно до пол�тики та процедур

показники контролю якост�
аудиту, як� використовуються
допомагають Товариству в
розробц� та мон�торингу якост�
аудиту та зв�тност� про прогрес
своєї роботи

�нновац�ї є нев�д’ємною частиною
всього процесу проведення аудиту,
наш� спец�ал�сти використовують
комб�нац�ю глобальних �нновац�йних
�нструмент�в розроблених нашими
власними групами фах�вц�в

мон�торинг розглядає як
в�дпов�дн�сть пол�тики �
процедур контролю якост�
встановленим вимогам, так �
ефективн�сть роботи системи
контролю якост�
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ МИ
БУДУЄМО
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»  зд�йснює д�яльн�сть чесно, д�є етично
та легально, в�дпов�дно до вс�х чинних закон�в � норм. Товариство зд�йснює свою
д�яльн�сть в�дпов�дно до стандарт�в ф�нансової зв�тност� �
не допускаємо будь-яких спроб шахрайства або ман�пулювання своєю ф�нансовою
�нформац�єю. Товариство будує р�вноправн� в�дносини з партнерами на засадах
дов�ри.

Товариство зд�йснює свою д�яльн�сть в�дпов�дно до принцип�в д�лової повед�нки. Ц�
принципи м�стять етичн� зобов'язання, що є основою того,як саме ми приймаємо
р�шення � як д�ємо в т�й чи �нш�й ситуац�ї.Товариство встановлює пол�тику та
процедури незалежност� на основ� Кодексу етики для профес�йних бухгалтер�в,

випущеного Радою з М�жнародних стандарт�в етики длябухгалтер�в («Кодекс»),

та стандарт�в незалежност� Ком�с�ї з ц�нних папер�в .

Товариство пост�йно вдосконалюємо як�сть   послуг та профес�йн� компетенц�ї
своїх сп�вроб�тник�в, п�дтримує бажання сп�вроб�тник�в до особистого, духовного
та профес�йного вдосконалення. Товариство заохочує   прац�вник�в до навчання й
освоєння �нновац�йних п�дход�в до надання послуг,   мотивує та п�дтримує
рац�ональн� пропозиц�ї щодо оптим�зац�ї роботи.

Ми переконан�, що ефективного результату можна досягти лише завдяки
злагоджен�й робот� у команд�, кожен член якої несе персональну в�дпов�дальн�сть
за загальний результат. Ми – єдина команда, у нас сп�льн� ц�л�.   Ми в�дкрит� до
сп�впрац�, допомагаємо � п�дтримуємо один одного. Ми займаємо р�вну
партнерську позиц�ю при сп�лкуванн�. Ми уважн� до думок оточуючих

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» гарантує своїм сп�вроб�тникам захист
персональних даних. Особист� в�домост� про сп�вроб�тник�в не п�длягають
розкриттю, за винятком випадк�в, передбачених законодавством.
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА  «КАПІТАЛ ГРАНД» п�клується про захист конф�денц�йної
�нформац�ї, як про одну з необх�дних умов п�дтримання її стаб�льност� та
над�йност�. Ми не використовуємо в особистих ц�лях, не обговорюємо та не
передаємо сторонн�м особам конф�денц�йну �нформац�ю, отриману нами п�д час
виконання службових обов'язк�в.

Товариство несе в�дпов�дальн�сть за збереження даних, �нформац�ї, зв�т�в,

документ�в, що знаходяться у   компетенц�ї Товариства, в умовах, що
унеможливлюють їх втрату, пошкодження або навмисну несанкц�оновану зм�ну.

Це правило в�дноситься до даних � документ�в як у паперовому, так �
електронному вигляд�.

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА«КАПІТАЛ ГРАНД» гарантує своїм сп�вроб�тникам захист
персональних даних. Особист� в�домост� про сп�вроб�тник�в не п�длягають
розкриттю, за винятком випадк�в, передбачених законодавством.

Своїх постачальник�в � партнер�в ми обираємо т�льки на умовах чесної конкуренц�ї
� вважаємо неприпустимим будь-який тиск на сп�вроб�тник�в, що приймають
р�шення. Товариство за жодних обставин не бере участь у корупц�йних або
пов'язаних �з хабарництвом д�ях.   Товариство   не сп�впрацює з компан�ями, що
оф�ц�йно визнан� як так�, що ф�нансують тероризм.



ДАТА ОСТАННЬОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

В�дпов�дно до Р�шення АПУ в�д 31.05.2018 р. № 360/4 Товариством було
отримано Св�доцтво про в�дпов�дн�сть системи контролю якост�.

Св�доцтвом засв�дчено, що Товариство пройшло зовн�шню перев�рку
системи контролю якост� аудиторських послуг, створеної в�дпов�дно до
стандарт�в аудиту, дотримується вимог М�жнародного стандарту
контролю якост� 1, норм профес�йної етики аудитор�в та законодавчих �
нормативних вимог, що регулюють аудиторську д�яльн�сть.

Св�доцтво про в�дпов�дн�сть системи контролю якост� № 0570, було
видане на п�дстав� р�шення Аудиторської палати України за № 360/4  в�д
31.05.2018 та є чинним до 31.12.2023.
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ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, ЯКИМ НАДАВАЛИСЯ ПОСЛУГИ
З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ В ПОПЕРЕДНЬОМУ
ФІНАНСОВОМУ РОЦІ

В 2019 роц� послуги з обов’язкового аудиту п�дприємствам, що становлять
сусп�льний �нтерес надавались таким п�дприємствам:

Короткий перел�к п�дприємств:
ТДВ "СК "КРОК"

ТДВ "СК "ДОМІНАНТ"

ПрАТ "ІНГЗК"

ПрАТ "ПІВНГЗК"

ПрАТ "АКХЗ"

ПрАТ "ММК �м. Ілл�ча"

ПАТ "Веско"

ПрАТ "ДРУ"

ПрАТ "НТРУ"

ПрАТ "СТ "Гарант�я"

ПрАТ "СК "Промисло-страховий альянс"

ПрАТ "СК "ВЕЛЕС"

ТДВ "СК "ДАР"

ПрАТ "СК "Кап�тал-страхування"

АТ "ДАЗ"

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ"
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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

вживає необх�дних заход�в для забезпечення
незалежност� п�д час надання аудиторських
послуг у випадках, передбачених М�жнародними
стандартами аудиту, зокрема, недопущення
�снуючого або потенц�йного конфл�кту �нтерес�в,

а також впливу догов�рних або �нших в�дносин, у
яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської
д�яльност�, власники (засновники, учасники),

посадов� особи � прац�вники суб’єкта
аудиторської д�яльност�, �нш� особи, залучен� до
надання аудиторських послуг, та пов’язан� особи
суб’єкт аудиторської д�яльност�.

ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО
ОГЛЯДУ ДОТРИМАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

чесн�сть компетентн�стьконф�денц�йн�сть ретельн�сть

Ведеться обл�к вс�х вид�в послуг, що надаються
кожному кл�єнту з аудиту та доход�в в�д надання
послуг. Щонайменше раз на р�к та при
призначенн� на конкретне завдання ТОВ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 

 отримує письмове п�дтвердження в�д персоналу
щодо дотримання Кодексу етики та Закону
України «Про аудит та ф�нансової зв�тност� та
аудиторську д�яльн�сть» та процедур щодо
незалежност�.
Персонал ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ
ГРАНД» дотримується та сл�дує таким
фундаментальним принципам профес�йної
етики:
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У 201 9 роц� наш� аудитори пройшли навчання з М�жнародних стандарт�в
аудиту, подання ф�нансової зв�тност� за МСФЗ (у тому числ� консол�дованої),
основ корпоративного управл�ння. Проходження навчання п�дтверджено
в�дпов�дними сертиф�катами та св�доцтвами Аудиторської Палати України
про пост�йне удосконалення профес�йних знань аудитор�в за 2019 р�к.
Тривал�сть навчання, за затвердженими Аудиторською Палатою України
програмами, склала не менше 40 академ�чних годин за 2019 р�к для
кожного сертиф�кованого аудитора, а за останн� три роки (2017-2019) – не
менше 120 академ�чних годин для кожного сертиф�кованого аудитора. Кр�м
того, з метою п�дтримання профес�йних знань на належному р�вн�, а також
їх поглиблення, розширення та оновлення, спец�ал�сти ТОВ «АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» :

НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

Персонал ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»  пост�йно
удосконалює свою профес�йну компетентн�сть та в�ддан�сть етичним
засадам, що дає змогу казати про високу квал�ф�кац�ю аудитор�в.

З метою забезпечення високої якост� аудиту та супутн�х йому послуг, ми
дотримуємося вс�х законодавчих вимог щодо безперервного профес�йного
навчання аудитор�в.

в�дв�дують профес�йн� заходи в
Україн� – сем�нари, кругл� столи,

конференц�ї, веб�нари тощо

мають доступ до корпоративної бази
знань, а також до внутр�шн�х правил,

пол�тик � процедур

читають профес�йн� видання з
бухгалтерського обл�ку та МСФЗ



користуються профес�йною б�бл�отекою,

що м�стить книги з М�жнародних
стандарт�в аудиту та МСФЗ

навчаються на практиц� –
виконуючи робоч� завдання п�д
кер�вництвом б�льш досв�дчених
колег

отримують пост�йний зворотний
зв’язок в�д кер�вник�в,

виконуючи поточн� робоч� завдання

мають доступ до навчальних
матер�ал�в Компан�ї

в�дв�дують всеукраїнськ�, м�жнародн�
конференц�ї з аудиту. Безперервне
навчання аудитор�в, окр�м
вищезазначених фактор�в, базується
в наш�й Компан�ї на модел� 70/20/10.

Ця модель демонструє можлив�сть
забезпечення стаб�льного результату
та ст�йкого розвитку нових знань,
профес�йних погляд�в та повед�нки – �
це, головним чином, за рахунок
навчання на робочому м�сц�

систематично проходять внутр�шн�
сем�нари та трен�нги з питань
методолог�ї аудиту, якост� надання
аудиторських послуг, профес�йної
етики та загроз незалежност�, зм�н у
законодавчих актах України (близько
60 г один корпоративного навчання у
2018 роц�, у тому числ� – 30 годин
вступного курсу для нових
сп�вроб�тник�в департаменту аудиту)
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визначення основних критер�їв оц�нки роботи ключових партнер�в
безперервний анал�з як процесу виконання, так � результат�в роботи
в�дпов�дно до прийнятих критер�їв.

ПРИНЦИПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЛЮЧОВИХ
ПАРТНЕРІВ

Результати д�яльност� кожного ключового партнера оц�нюються за їх
�ндив�дуальною роллю та обсягами роботи.

Винагорода ключових партнер�в, складається з:

  - щом�сячної ф�ксованої зароб�тної плати, яка в�дображає роль 

     ключового партнера в компан�ї � його обов’язки;

  - можливої прем�альної винагороди за р�шенням директора ф�рми.

Наша Компан�я впроваджує та дотримується наступних принцип�в оплати
прац� ключових партнер�в департаменту аудиту:

Основними критер�ями при оц�нц� роботи є:

- високий профес�йний р�вень � як�сть;

- в�дпов�дн�сть законодавству та профес�йним етичним нормам;

- в�дпов�дн�сть Пол�тикам � процедурам Компан�ї;
- залучен�сть ключового партнера та �нших сп�вроб�тник�в
   департаменту аудиту, що виконують робоч� завдання з метою надання    

   профес�йних послуг Кл�єнтам;

При визначенн� р�вня оплати прац� ключовими партнерами також
приймаються до уваги:

-  досв�д;

-  роль та в�дпов�дальн�сть ключового партнера Оплата прац� ключових     

    партнер�в складається з основної (посадовий оклад в�дпов�дно до    

    затвердженого штатного розпису) та додаткової (прем�ї).
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ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019Р.

Дох�д, без ПДВ      тис. грн.

Послуги з обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност� п�дприємств,

 що становлять сусп�льний �нтерес, � суб’єкт�в, що належать до 

групи компан�й, материнською компан�єю яких є так� п�дприємства

Послуги з обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност� �нших
юридичних ос�б

Дозволен� неаудиторськ� послуги п�дприємствам, що становлять
сусп�льний �нтерес*

Інш� послуги з надання впевненост� (�н�ц�ативний аудит, огляд та
�нш�) та супутн� послуги

Інш� профес�йн� послуги

Усього за компан�єю ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«КАПІТАЛ ГРАНД»

* Дозволен� неаудиторськ� послуги в рядку (3) включають завдання з аудиту, як� не є 

  обов’язковими зг�дно з визначенням в Закон�, завдання з огляду та �нш� 
  неаудиторськ� послуги.
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Розкриття зг�дно з вимогами Статт� 37.2(11) Закону

Нижче представлена розбивка доходу ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

за р�к, який  зак�нчився 31 грудня 2019 року. 

1805, 90

350,50

4533,90

2377,5

0, 00

0, 00



ПОЛІТИКИ РОТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ
ПАРТНЕРІВ З АУДИТУ

Зам�на ключового партера з аудиту та аудитор�в у завданнях з обов’язкового
аудиту ф�нансової зв�тност� в�дбувається кожн� с�м рок�в без права брати
участь у виконанн� завдання обов’язкового аудиту ф�нансової зв�тност�
протягом наступних трьох рок�в.

Ротац�я фах�вц�в, що зд�йснюють аудит на одному об’єкт� в�дбувається один
раз на три роки з наступним призначенням на цей об’єкт лише через два
роки. У раз� неможливост� ротац�ї спец�ал�ст�в один раз на два роки
проводиться незалежна перев�рка роботи персоналу з надання замовников�
аудиторських послуг – в�дпов�дальною особою за контроль якост�.

На виконання вимог Закону України «Про Аудит ф�нансової зв�тност� та
аудиторську д�яльн�сть» ТОВ "Аудиторська ф�рма "Кап�тал Гранд"

запровадило внутр�шню пол�тику та процедуру мон�торингу тривалост�
завдання з обов’язкового аудиту та ротац�ї ключових партнер�в з аудиту та
аудитор�в, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту, що
передбачає поступову ротац�ю ключових партнер�в та аудитор�в протягом
терм�ну, визначеного законодавством України

ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ СУБ’ЄКТА
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пов’язаними особами ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» є: 

посадова особа платника податку, волод�є корпоративними правами
юридичної особи у розм�р� 100 в�дсотк�в

Громадянка України - Кролик Олена Анатол�ївна 
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ДОДАТКИ

1

Директор
В�дпов�дальний прац�вник
за ф�нансовий мон�торинг 

Перший заступник
директора

Комерц�йний директор

Департамент 
з аудиту

Заступник директора
з аудиту

Заступник директора
департамента аудиту 

Департамент з МСФЗ

Головний спец�алист
з МСФЗ

Пров�дн� спец�алисти
з МСФЗ

Ф�нансовий директор

Ключов� партнери з завдання
(Головн� аудитори) 

Аудитори 

Асистенти аудитор�в

Контролер з якост�

Ф�нансовий департамент

Головний бухгалтер 

Бухгалтери

Економ�ст
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np ud uun ux oc i6-npaaonacmynu uxia, ii iden mu(tixa4iiu i xod u:
qi nnnrnr-.n i pi nr-r.,.nui
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Houep ma dama posnopndJtceHHn npo cKdcysaHHt peecmpaqii aunycxy ax4ii, eunecenozo

yno^Hoqa ce$orc oco6on Haqionaataoi xouicii s qinnux nanepie ma Qondoeozo puaxy:
ei.uovocri eiacyrHl
M ic 4es narodcrce a ua peec mpa 4i iH oi cnp ds u :
-qenapraMeHT pee crpatlirZHLjx nocJryr 3anopl3bKoi Mi cbKoi pa.u.t'l

Bidonocmi, ompu,,taai e nopndxy a3a€rrHozo odniny iatfopua4ien z eidotvuur peecmpio

opzania cmamucmuxu, Mindoxodie, Ilencifinozo Qoudy Vxpainu:

lama ma uouep 3anucy npo $tmmt ma 3Htmma s o6niry, Ha3Ba ma ideumuQixa4iitui xodu

opzauie cmamucmuxu, Miudoxodis, lTeucitiuozo (toudy Vrcpaiuu, c nxux ropuduuua oco6a

nepe6yaae ua o6nixy:
21 .A9.2007, |OJ]OBHE vllPABJIrHH.q PEf TOHATbHOI CTAT'ICTIAKIA, 2T6BAAAA

25.09.2007, 5580, 3AIIOPI3bKA OE' C.IHAHA .qEPXABHA IIO.UATKOBA IHCNEKU]fl
|OJIOBHOfO YNPABJIIHHE .[OC Y 3ANOPI3bK]I,4 OBJIACTI (BI.[.qIJIEHHS Y

KOMYHAPCbKOMY PAIZOHI M.3A[OPIXXq) , 39488184 (,AAHi NPO B3qTTg HA 06,'IiK
.qK nJIarHr{Ka no.qarrcie)
18. 10. 2001, 08 / 21 -31 93, 3AIOPT3bKA OE' e.qHAHA .UEPXABHA fIO.UATKOBA

IHCNEKUI,q f ONOBHO|O YfIPABIIHH,q A@C Y 3AIIOPI3bKI'4 OBJIACTI (BI.q.qlJIEHH'
y KoMyHAPCbKOMy PAilOHI M.3AIIOPIXX,q) , 39488184 (.aani npo 83sTrs Ha o6nlx
.qK nJIarHtzKa €.EI4Horo BHecrcy)

He ni.urcrae nocraHoeui Ha ooniK B IEHC l HoMy ooH,n- yI{PAIHI4 y =e' s:rcy
: npvrZunrrnv 3aKoHy yRpa.rHI4 ei.u 04.01 .20f3 N! 406-VII "l1po eueceHHg :r,l,i t-t

ilo .neflKr4x 3aKoHo.qaBqr,tx arcrj B yKparHI,l y =e's:xy 3 npoBe:reHHqM
a.uui s i crpa rrB Ho 1 peQopMz"

lama uadxodctceuust aid opzauia Miudoxodits, Ileuci uoao Qoudy Vxpaiitu do depx'aeuozo
peecmpamopa dorgtueumio (nooidomeua, in$opuaqii), neped6aueuux 3axouo.u Vxpoi:nu "llpo
depacaauy peecmpa4in rcpuduunux oci6, tfisuuuux oci6-nidnpue.u4ic ma zpo.vadct xux

$opuyaaua", y 3G'n3+y 3 npunuveHHtll npuduuuoi oco6u b tasuaqeutnl npisttuqa. i.veui ma no

6amuroai nocadoooi oco6u, nxa nidnucaqa dory.ueum:
ni nnrrneoi ni nnrr.npi

laui opaauitt cmomucmuKu npo ocnorsuuit ttud erouo.vi,tuoi dintuuocmi npuduuuoi oco6u,

ousuaqeuuil ua nidcmaai dauux deptcatsuux cmamucnluqHLLr cnocmepo{enu rsidnociduo do

cmamucmuwroi Memodorozii' 3a nidcy.ttxauu di*nauocmi sa pix:
69.20 ie.naxicrs y c0epi 6yxranrepcbKoFo o6rrixy it ayAu'tv;
rcoHcyJtbEtyEaHHq 5 n4traltb oEoAaErKyBattttrr

eduuozo BHecKy, Krqc npoQeciuuozolaui npo peecmpaqiuuuti Homep wlamHuKa

oupo6uu4maa ruemHuKe eduuozo rccty 3a

0B/21 -3).93,2
ocHocHu.i4 tsudo.u ltozo e KoHo"Mt\uo
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Tep-uiu, do axozo ropuduwn oco6a nepe6yaae ttct o6 ry ts opzaui Milittxodie sa.uicye.u

nonepedtn ol peccmpa\il:, y pasi s.uittu.uic4esuaxodtreuua npuduuttot oco6u
pi narrnnq'i pi nr-rz.r.Lr i

Intfuopnaqia npo 3diitcHeHrrt 3s|n3K)) 3 topuduqHoM oco6on:
09s2301535

flaui npo peecmpa4iiini dii:
!,epxaBHa peecrpauin HoBoyrBopeHo i ll,l.qxoM 3acHyBaHHc top,1.E4qqa ocoon;
25.A9.2007 1 10 3 10 2 0 0 0 0 0 2 0 9 B 6 ; lllory.ubKo Cair,laHa Boro.unvtzpieHa,'
Bt'rxonae.rr4fi rcoviter 3arlopi3bKoi M]ct'Kol pa.4Ia

BHeceHH.q sI,(iH .qo eirol4ocqeil npo roptl.qhqHy oco6y, ulo He lloB'.q:aui :i
gr,riuar,rz B ycraHoBql,rx .troKyMeHTa x ; 29 . A5 . 2A72 1 I 0 3 1 07 0002 42498 6 ;

lllory,ubKo Ceir,'raHa Bo,ro,qtrvnpieua,'Bzt<oHaa'lt4lz rcor'airer 3anopr3LKol
Mi cbr(or pa!1,1 ,' 3Mi-a aLzl j e r' qrb'loc'r- .

ni.qrBep.!.xeHHs si.qo\4ocrelZ npo npvrrAcHv ocoOy; 10. 02.2014
1103105000402A986; lllortyabKo Ceir,'laua Boro.trt4trai4pieHa;.UenapraMeH'r
peecrpauifir'r,rx noclyr 3anopl:st<o- vicsrol panh; 3Mi'1a -4oqa I KoBol
iHQopuaui r

Ilepx.aBHa peccrpauiq :vj H .no ).craHoBqhx roryMeHl I R l1lpl,1-[ l,1c Ho o'aoh;
f9.10.201-6 1 10 3 l- 0 5 0 0 0 5 0 2 0 9 B 6 ; lllolrv.qb Ko Ceir,'raHa Bortortavrpi eHa;
1o1,16-41,161,1 6o1-,^-p.1 rit'/t!ve .^.nvr ?annni?hKo1 MiCbKor paqr4; lHIxl 3\1r(V
ALrrut,f ur'!'Lr t/vev I t-eq!'rrr

Honep, dama ma aac QopttyoaHHn 6una?J):

1005918329, 18.11.2AI9 \4:41 :40

eAIH ii ,{epxaBHxii peecrp li)p tli.itlux oci6. 4)i3x.rHIx oci6-nilnpner'rttiB ra rpofr4atc6x x Qopf'lyBaHb

3Haxoarlrbcr y crati Qopvyealrrr. lrtfopuarLir npo eprianeHli\ oci6. Qilr.rnlx ociS-nianpnrvttil ra rpoMalcbKr'l\

Qoprvyaanu 3apeecrpoBaHux Ao 0t.0?.2004 Ta He aKrroqerHx,lo €tt uoro lepxaBHoro pe(crp)' topH,l qHxx oci6-

$i:tlHtx oci6-nianprevuia ra rpoMa,[cbKl.ix r]opuyaaHu orpl1Myefbct B opraHi BfirioHdB']ol ts,la!11. I tKoM\

IpoBoJll4JIacb trepxaBHa peecTpaulfl .

Bi,lnoaitHo ao r.2 HaKa3y Miricrepcrea tocrnuii yrpaiHx Bia 31.03.2015 N! 466/5 "npo aerri nntannr

Ha,aaHHr eiAoNtocreii : e.qrHoro [epxaBHofo peecrpy npxaxlHhx oci6 Ta r]irtltux oci6-nilnpteltuia" alllcxu.
Burrrr ra aoeiarI n naneposii:i ra e,rerrpouHiii Qopruax eilnoaiaxo lo 3axotty yKpaiHtr "npo e:leKrpoHHr

AoKyMeHTu ra e,,leKTpoHHxii ao r<y ueHroo6 ir", Marorb onHaKoBy ropxAllt l) cr,ly. aerenrnrriclb llhoro llo(yMertry

NlOxe 6yTh nepeaipena Ha cairi Minicrepcrea ncrnuii YrpaiHri 3a aapecorc: https://usr. m inj u st.gov.ua/.
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PIIUEI-IHff 3ACHOBHhKA Ne1

r.,|.3anopixxn 18 eepecna 2007 poKy.

fl, l-porua4nuxa YxpaTur, Kponrax OneHa AHaroniTaFra, egunuil 3acHoBHt4K
TOBAPI/CTBA 3 OEMEXEHOIO Bt[floBtflAJtbH|cTto,,AyEnTopcbKA o|pMA
,,KAnlTAfl l-PAHrq" Airo.{a y eignoei4nocri s [r,reinur-ruM Ko,qeKcolr YxpaTur, cr. 65
l-ocno,qapcbKr4 M KoAeKcoM YrpaTu ra.

BHPIUhN HAGWflHE:

1. Creoprrr TOBAPI/CTBO 3 OBMEXEHoto BtAnoBtAnri-uHtcfrO
,,Ay,4[4TOPCbKA OIPMA ,,KAnlTAJl IPAHA" ra 3arBep NArtA nepuy pe4arqiro
Craryry.

2. BheFraqnla rr,ricrle3HaxoAxeHHg TOBAPI4CTBA 3 oEMEX(EHoto
BtAnoBtAAflbHtcTlo ,,AyAt4TopcbKA OtpMA ,,KA|I n rpAHE": 69118,
3anopisuxa o6nacru, M. 3anopi>ror<n, Byfl. Harr-ta6i4n, 15 xe. 2 ra poenaip
craryrHoro $oHgy 44000,00 rpH. Posruip exnagy gopiaHrce 100o/o craryrHoro
$onny

3. llepeparr Ao cKna,qeHoro xanirany TOBAP]4CTBA 3 OEMEXEHOTO
BtlnoBt[AnbHtcTto ,,AyAt4TOpCbKA OtpMA ,,KAfilTAfl rpAH['
uarepianuHi qiHHocri, sri Hanexarb naeHi na npaei BnacHocri, a caMe:

Hasea, uodenu Kin-ma Bapmicma
kpu.)

Cyua
(epu.)

1. Hoyrbyx ACER TravelMate 2480 1 6700.00 6700,00
2. Ha6ip nre6ni 1 14500.00 14500,00
3. Cryn .( 100.00 300,00
4. Kpicno z 250,00 500,00
Bcuoro 22000.00

Ha saransHy cyMy 22000,00 rprBeH, ulo craHoButu 50Yo qacrKt4 y craryrHoMy
$ongi. :.

4. Flornacrr Ha ce6e BhKoHaHHF o6on'ssxie AhpeKropa ToBApl4cTBA 3
OEMEXEHO}O BIINOBIEARbHICTH],,AYAI4TOPCbKA OIPMA,,KAIIITAflrPAHA'. ,

3acHoeHhx
TOBAP]4CTBA 3 OEMEXEHO}O
BrAnoBt[AIbHtcTHf,
,,AyIt4TOpCbKA Ot pMA,,KAft |TAI rpAHA" O. A. Kponrr



HAUIOHAJTbHA KOM lclfl' IU O 3ArIzC HIO € AE PXABHE
PETYJIIOBAHHfl Y C OEPI PI{HKIB OIHAHC OBI,IX fIO C JIYT

npo BKJrrorreHHq Ao pe€crpy ayArrropcbKr.rx Qipr ra ayAl{Topin, nni vroxyrr
rlp oBoALITrr ayArrropcrrci nepeniprcu QiuaucoBlrx ycraHoB

T OBAPI,ICTB O 3 OEMEITEHOIO BIAIIOBIAAJIbHIC TIO (AYAI{T OPCbKA OIPMA
(KATIITAJI IPAHA)

(upisrnrqe, ilr's ra no 6arxoni ayAr{ropa a6o uaftueHyBaHHt ayAnropcrxoi Qipuu)

35449775
(peecrpauiftuui uouep o6niroeoi KaprKr4 rurarHr{Ka roAarxiB - Qisuvnoi oco6u a6o cepir ra HoMep uacnopra (an-a

$i:uvHrx oci6. .sri vepe: cnoi penirifiui [epeKoHaHrur ni4rvronunncr ni4 nprailn.mrr peecrpauiftHoro HoMepa o6nixonoi
KaprKr.r rrJrarHr4Ka noAarxiu ra noei4ouu-nu npo qe siAroniAHuft opraH AepxaeHoT uoAarroroi crryN6r i uaro'ru

eignori4ny ni4rrairry y uacnopri) a6o xoA sa e[PilOY)

J\b 4126, nuAanuft 26 6epesHq 2008 porcy
(uoruep, cepiq, Aara nraAaqi csiAolrrsa npo BKnIoqeHHg Ao pe€crpy ayAl{ropcbrux t}iplr ra ayanropir, BI{AaHofo

AyAnropcrxorc ntLllarolo Vxpaihu)

. Bx"rroqeHufi(a) Ao pe€crpy ayArrropcbnux Qipu ra ayArrropiB, rrci MOXyrr, rrpoBoArrTlr

AO pO3[OpsAX(errHsayAuropcrni uepeniprcu SiuaHconux ycraHoB, siAnoniAHo
HaqnonQinnocr5,r nia 08 rcsirHs 2014 pory Nb 1025.

#

f'.*

#

i :i ' j

0134Peecrpauifinrafi nouep CsiAourea

Crpor lii Ceilourea:

08 r<eirHq 2014

9len Korricii
(nocaAa ynoBHoBalKeHoT oco6z)

BianosiaH.o Ao po3nopsA)KeHHfl

crpoK lii CsiaourBa npo

* l,lUtD

"rrrororo 2018

M. A. floJrqKon
(iuiqianu, npisnuqe)

U:lltlj3lifi 20 i8 poxy J\b

{), B. iVfsrcrrariutv',r

(iuiuiaria. npisauqe)

1-I;;es,{} tl r rg1-: rjbi n

(nocana ynonuosaxeHoi oco6r

i.?
...::.

(.tlYIIt{ 20



rrArIroHAJrbHA KOMTCT^fl 3
IIATIEPIB TA @OHAOBO|O

IIIHHPIX
PI,IHKY

CBIAOIITBO
rrpo BHeceHHfl Ao pe€crpy ayAuropcbKtrx Qiprr, nrci rroxcyrr

rrpoBoArrrrr ayArr opcrrci uepeniprcu npoQecifiHux yqacHrrnin pnnrcy
rliHHlrx nanepin

TOBAPT,TCTBO 3 OEME)rGrrOrO BrruOBrIAJIbrrrCTrO
(dyAI4TOPCbKA @IPMA (KAIIITAJI IPAIIA>

(TOB (dvroITOPCbKA @IPMA (KAIIITAJI IPAIIA>)
(nafo'renynannr ayMropcbKoi rlipuu)

35449775

(ro4sa C,FUOY)

Nb 4126 mt26 6epernr 2008 poKy

(nouep, cepifl, Aara nuraqi cni,uor{raa npo BHeceHHr Ao peecrpy ayArrropcbKrD( rfipu ra ayArropin,
BulaHoro AyAuropcrroro narraroro Yxpaihu)

BlreceHo Ao pe€crpy ayArrropcbKnx Qipru, nrci Molrcyrb rrpoBoArrrrr
ayArrropcurci uepenipnu npoQeciftnnx yvacnnnin prHKy rlinnux
nanepin.

Peecrpaqifinufi HoMep Csi.qoqrn a: 434

Cepir ra HoMep Csiloqraa: II000233

Crpor aii CnilorlrBa: 3 Ao 25 ciqnq 2023 poKy

,{npenrop Ae[apraMerrry
clrcreMarnsaqii ra ana.niry I

Qinanconoi gnirnocri
yrracHrrKin pnnrcy rcanira.rry,
Ta rrpyAenqifinoro HaHrflAy

21 mororo 2018 pot y

f:
O

K. PaQarbcbrca
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